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سرمقاله 
 

همانطور که در شماره های قبلی مطرح شد ، تای چی و چیکُنگ  ابعاد وسیعی دارند و به همین دلیل طیِف  
مخاطبان وسیعی را به خود اختصاص دادهاند . یکی از بخشهایی که در این هنرهای اصیل وجود دارد و 
شاید کمتر از سایر بخشها به آن پرداخته شده است ، بخش رزمی آنهاست . بخِش رزمی تایچی ، چی 

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 لزومِ آن مانند سابق در جوامع 
احساس نمی شود . ولی شاید میبایست نگاِه خود را نسبت به هنرهای رزمی تغییر دهیم ، هنرهای رزمیِ 

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 جایگاِه هنِر 


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 : نوروساِينس و علوم شناختی ، مکانیزمِ 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 !

       معنی کلمهی کُنگ فو

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 ظاهراً این سوءتفاهم چندان هم بیَغرَض 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... 


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.

功夫



۳

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. 

武术       معنای واژهی ووشو
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.  
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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 
این موضوع چندان دوامی نیاورد؛ بیشتر کشورها خود را با حقیقِت ماجرا تطبیق دادند. اما در اینسوی 
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 IOC (کمیتهی 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؟!
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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 حقیقتاً 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. 

 



۶


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 
در بلندمدت  هیچکسی از این سوءتفاهم بهره نخواهد برد؛ چرا که جهاِن امروز جهاِن 

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 عمدتاً هم همانها 
اصرار بر وجود این نام بر این رشته دارند؛ چرا که نه به فکر هنرجویان هستند و نه جامعه  و 
تنها منافعِ کوتاهمدت خود را در نظر میگیرند. وگرنه مربیان زحمتکِش ورزش به خاطر منافع 

شخصی اصرار بر انکار حقیقت ندارند؛ اما ضرری که این سوءتفاهم بر جامعه دارد، 
جبرانناپذیر است. 

 

    جایگاه ووشوی ایران در جهاِن 
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.



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 IOC کمیته بین املللی املپیک است فدراسیون جهانی ووشو 
International Wusu Federation  با عالمت اختصاری 

IWUF است .  

www.iwuf.org : وب سایت رسمی فدراسیون جهانی 

 
 
  
 

 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 . 
  
 


www.iranwushufed.ir  : وب سایت رسمی فدراسیون ووشو ایران    
 
 

۷
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اردیبهشت ۹۶
 

حامد کاتوزی  
نایب رئیس کمیتهی توسعهی همگانی فدراسیون ووشو  

دبیر کمیتهی تایچیچوان فدراسیون ووشو  
مربی و داور بیناملللی ووشو (کُنگفوی چینی) 

امسال فدراسیون جهانی ووشو IWUF اقدام به برگزاری مسابقههای ووشو 
سنتی با نام  «مسابقههای قهرمانی جهان کُنگفو» کرده که در آبان ماه 

۹۶ برگزار میشود و طبیعتاً 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! 



۹

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. 



۱۰

آقـای جـت لـی، بـه سـیزدهـمین دوره مـسابـقههـای قهـرمـانـی جـهان ووشـو خـوش آمـدیـد. فـکر 
مـیکـنم هـمهی شـرکـتکـنندههـا از حـضور شـما در ایـنجا، هـیجانزده شـدهانـد و ایـن انـگیزه 
بـسیار زیـادی بـرایشـان ایـجاد خـواهـد کـرد. شـما خـودتـان هـم زمـانـی قهـرمـان مـسابـقههـای 
ووشــو بــودهایــد. تــصور مــیکــنم از تــأثــیر و نــقش مــهم انــگیزهای کــه حــضور شــما بــرای ایــن 
ورزشـکارهـا ایـجاد کـرده، آگـاهـی کـامـل داشـته بـاشـید. از نـظر شـما چـه تجـربـهای پـیِش روی 

این ورزشکارهاست؟ لطفاً تجربیات خود را با ما در میان بگذارید.  

مـن از ایـنکه بـه جـاکـارتـا آمـدهام تـا بهـتریـنهـای ووشـو جـهان را بـبینم، بـسیار خـوشـحالـم. مـن تـمریـن ووشـو 
را از هشـت سـالـگی آغـاز کـردم و از یـازده سـالـگی بـه نـقاط مـختلف دنـیا سـفر مـیکـردم. ایـن مـربـوط بـه سـال 
1974 مــیشــود. در آن زمــان انــگیزهی بــسیاری بــرای مــعرفــی ایــن ورزش بــه مــردم جــهان داشــتم. تــا هــفده 
ســـالـــگی بـــه کـــشورهـــای زیـــادی ســـفر کـــردم. امـــا در نـــهایـــت بـــه ایـــن نـــتیجه رســـیدم کـــه ایـــن روش بـــسیار کُـــند 

اســـــــــت. در آن زمـــــــــان بـــــــــرای 
مـــــــــن فـــــــــرصـــــــــت بـــــــــازیـــــــــگری و 
ایــــــــفای نــــــــقش در یــــــــک فــــــــیلم 
ایــــــــــجاد شــــــــــد. اجــــــــــرای یــــــــــک 
نـــــــــــــمایـــــــــــــش در یـــــــــــــک کـــــــــــــشور 
حــــــداکــــــثر چــــــندهــــــزار بــــــیننده 
خـواهـد داشـت. در حـالـی کـه 
یــــــــک فــــــــیلم چــــــــندیــــــــن مــــــــیلیون 
مــــــــــــــــــخـاطــــــــــــــــــب و بــــــــــــــــــیـنـنـده در 

کشورهای مختلف دارد. 

در دههــــای گــــذشــــته نــــه تــــنها 
مــــن بــــلکه بــــسیاری از افــــراد 
از طــریــق ســاخــت و نــمایــش 
فــــــیلم کــــــوشــــــیدهانــــــد فــــــرهــــــنگ 
چــــــین را گســــــترش و تــــــرویــــــج 
دهــــــــند. بــــــــا ایــــــــن وجــــــــود مــــــــن 
اعـــــتقاد دارم تـــــالشهـــــای مـــــا 
کـــــافـــــی نیســـــتند. بـــــهویـــــژه در 
مــــــــورد خــــــــوِد مــــــــن هــــــــر آنــــــــچه 
انــجام دادم، فــاصــله زیــادی 
بـــــــا حـــــــِد قـــــــابـــــــل قـــــــبول بـــــــرای 


خودم دارد. 



۱۱

فکر می کنید در حال حاضر ووشو چقدر در جهان شناخته شده است؟  

شـایـد 90% مـردم «کـونـگفـو » را مـیشـناسـند. اگـر «تـایچـی» را در نـظر بـگیریـم شـایـد 70% مـردم بـا 
آن آشــنایــی دارنــد. ایــن تــصوری اســت کــه مــن دارم، زیــرا مــن از طــریــق ووشــو تــبدیــل بــه فــردی شــدم کــه 


االن هستم. این مأموریتی است که من برای خودم تعریف کردهام، ایجاد تغییر ! 

 
در حـــــال حـــــاضـــــر مـــــا در صـــــددیـــــم کـــــه واژهی «ووشـــــو» را بـــــا واژهی مـــــعروف و بیشـــــتر 
شـناخـتهشـدهی «کـونـگ فـو» بـرای تـمام مـخاطـبان جـهانـی هـمراسـتا و یـکسان مـعرفـی کـنیم. 

نظر شما در این مورد چیست؟  

در بیسـت سـال گـذشـته سـعی کـردهام پـاسـخی بـرای ایـن سـوال پـیدا کـنم ؛ «ووشـو چیسـت؟ » و «چـگونـه 
آن را تــعریــف کــنیم ؟ ». از نــظر مــن ووشــو مــفهومــی بــسیار جــامــع و بــزرگ اســت. از زمــان آغــاز تــاریــخ 
  Wen .(رزم و جـنگ) در فـرهـنگ چـین وجـود داشـتهانـد WU (فـرهـنگ/ یـادگـیری) و WEN بشـر دو اصـل
شـــامـــل ادبـــیات، هـــنر، شـــعر و داســـتانســـرایـــی اســـت. مـــن مـــعموالً ووشـــو را بـــا آشـــپزی چـــینی مـــقایـــسه 
مـیکـنم. شـناخـت جـهان از آشـپزی چـینی تـا مـرحـله تـفکیک آن بـه مـناطـق و فـرهـنگهـای مـختلف نـیز پـیش 
رفـته اسـت. مـانـند آشـپزی گـووآن دونـگ، آشـپزی سـیچـوآن، آشـپزی شـاندونـگ. ایـن در حـالـی اسـت کـه 


واژه و مفهوم «ووشو » در دنیا کامل شناختهشده و معروف نیست. 

امــروزه، بــعد از ســالهــا تــالش مــا بــخشهــای مــختلف رزمــی، ورزشــی و مــسابــقهای ووشــو را کــنار هــم 
قـرار دادهایـم و در یـک گـروه در نـظر مـیگـیریـم. در حـالـی کـه مـن دسـتهبـندی دیـگری بـرای ایـن بـخشهـا 
مــتصور هســتم. از زمــان پــایــان عــصر ســالحهــای ســرد، هــدف از یــادگــیری ووشــو زیــر و رو شــده اســت. 
از آن زمــان تــا کــنون کــه دوران ســالحهــای گــرم مــحسوب مــیشــود، ووشــو بــه تــدریــج بــه یــک ورزش و فــرم 


تمرینی تبدیل شده است. 

از نـظر مـن ووشـو بـه چـهار دسـته تـقسیم مـیشـود: بـخش قهـرمـانـی و مـسابـقهای ووشـو کـه در آن هـدف 
قهــرمــان شــدن اســت. بــخش دوم، تــمریــن ووشــو اســت، نــه بــرای قهــرمــانــی بــلکه صــرفــاً بــرای تــمریــن کــردن 
ووشــــو. افــــراد در ایــــن بــــخش ووشــــو را بــــرای کســــب ســــالمــــتی و ورزش، تــــمریــــن مــــیکــــنند. بــــخش دیــــگر 
اســتفاده از ووشــو بــرای مــشاغــل مــختلف اســت. بــرخــی از ورزشــکاران بــعد از مــدتــی تــمریــن ســانــدا، از 
مـــــهارت خـــــود در حـــــوزههـــــای ارتـــــش، پـــــلیس و امـــــنیت اســـــتفاده مـــــیکـــــنند. در ایـــــن حـــــوزههـــــا مـــــهارت ایـــــن 
ورزشــکاران ارزشــمند و مــورد احــترام اســت. بــخش آخــر کــه بــسیار ارزشــمند اســت، اســتفاده از ووشــو 
بـرای سـاخـت فـیلمهـای سـینمایـی، سـریـالهـای تـلویـزیـونـی، بـازیهـا و سـرگـرمـی اسـت. ایـن بـخش نـیز از 
بـــخشهـــای کـــلیدی و بـــزرگ ووشـــو مـــحسوب مـــیشـــود. تـــمام ایـــن چـــهار بـــخش، جـــزئـــی از ووشـــو حـــساب 


میشوند که امروزه مردم به آن عالقهمندند. 



۱۲

بـــه نـــظر مـــیرســـد مـــحتوا و مـــفهوم ووشـــو بـــسیار گســـتردهتـــر و عمیقتـــر از آن اســـت کـــه 
بتوان آن را در قالب روشهای مدرن و تجاری توضیح داد. درست است؟  

شـایـد؛ بـه دلـیل ایـنکه بـسیار عـمیق و غـنی اسـت و سـابـقهی تـاریـخی بـسیار طـوالنـی دارد، مـعرفـی کـردن 
آن بـه جـهان یـکی از دشـوارتـریـن مـسائـل اسـت. اگـر بـتوان آن را بـه شـکلی مـناسـب تـوضـیح داد، مـردم 
درسـت درکـش خـواهـند کـرد. در ایـنجا بـخش ورزشـی ووشـو در حـال اجـرا اسـت. ایـن بـخشی اسـت کـه 
بــا ایــن قــسمت از جــهان و مــردم آن ســازگــار اســت و تــوســط آنــها درک مــیشــود. هــمین بــخش از ووشــو 
اسـت کـه قـرار اسـت وارد املـپیک شـود و تـرویـج پـیدا کـند. در ایـن شـرایـط افـراد مـیتـوانـند مـعنای واقـعی 


ووشو یا «کونگفوی چینی» را درک کنند. 

مـن بـه شـخصه ایـن بـخش را خـوب مـیشـناسـم. ایـن بـخش مـسابـقه و رقـابـت اسـت و مـن بـه راحـتی آن 
را درک مـــیکـــنم. بـــعد از آن بـــا قـــوانـــین مـــسابـــقه آشـــنا مـــیشـــوم و مـــیتـــوانـــم آن را تـــرویـــج دهـــم. مـــن از 

هشـــت ســـالـــگی تـــرویـــج و گســـترش 
ووشـــــو را انـــــجام مـــــیدهـــــم. حـــــتی 
امـــروزه هـــم بـــه روشهـــای مـــختلف 


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.  



۱۳

 
تـــمام مـــردم دنـــیا شـــما را بـــه خـــاطـــر نـــقشی کـــه در ووشـــو و تـــوســـعهی فـــرهـــنگ آن داریـــد، 
مـــیشـــناســـند و در ایـــن زمـــینه شـــما، نـــفوذ بـــاالیـــی داریـــد. وضـــعیت گســـترش و تـــرویـــج 
کـونـگفـوی چـینی یـا ووشـو را در قـرن بیسـت و یـکم چـگونـه مـیبـینید؟ و نـقش تـایچـی و 

برنامه خوِد شما «تایچی ذن» در آن چیست؟  

 مــن هــمیشه فــکر مــیکــنم آن چــیزی کــه از فــرهــنگ بــاســتانــی مــا بــه جــا مــانــده، ووشــو اســت. ووشــو یــک 

ایدئولوژی استراتژیک و یک مفهوم بسیار عمیق و گسترده است. 

امـروزه چـه مـنافـعی از «مـحصول» بـه دسـت مـیآیـند؟ وقـتی هـمین مـوارد را بـرای ایـن ورزش نـیز در نـظر 
بـگیریـد، نـقش آن در تـوسـعه و گسـترش ووشـو مـشخص مـیشـود. بـه عـنوان مـثال رشـتهی ورزشـی گـلف 
را در نـظر بـگیریـد. بـه نـظر شـما اگـر صـنایـع بـزرگ تـا ایـن انـدازه در ایـن رشـته فـعال نـبودنـد، آیـا بـاز هـم 
مــردم و شــرکــتهــای مــختلف بــرای تــوســعه و تــرویــج آن تــالش مــیکــردنــد؟ در واقــع ورزش گــلف نــظام یــا 
مـحوری اسـت کـه وقـتی تـوسـعه پـیدا مـیکـند، تـمامـی جـوانـب و ذیـنفعان آن مـنتفع مـیشـونـد. تـوسـعه یـافـنت 


این ورزش منجر به ایجاد ارزش تجاری، ارزش پخش و ارزش تبلیغات میشود. 

مـــن اعـــتقاد دارم کـــه هـــمه مـــردم، از هـــر مـــلیت، نـــژاد، اعـــتقاد ســـیاســـی، فـــرهـــنگ یـــا دیـــنی کـــه بـــاشـــند، در 
نــهایــت بــه دنــبال ســالمــتی، شــادی و آرامــشانــد. چــگونــه مــیتــوان ســالمــتی و شــادی را در دنــیای امــروز 


ترویج داد؟ من برای جهان امروز، نظریهای در مورد تایچی دارم. 

مــعموالً مــا وقــتی از تــایچــی حــرف مــیزنــیم، ذهــنمــان بــه ســمت رشــتهی تــایچــی چــوان مــیرود. درســت 
اســت؟ ولــی کــلمهی تــایچــی چــوان تــنها حــدود چــهارصــد تــا شــشصد ســال قــدمــت و تــاریــخ مســتند دارد. 

در فـــرهـــنگ چـــینی، مـــا مـــفاهـــیمی مـــانـــند یـــین و یـــانـــگ، آســـمان و زمـــین را بـــه راحـــتی درک مـــیکـــنیم. آیـــا 
آســمان و زمــین وجــود دارنــد؟ بــله. آیــا مــرد و زن وجــود دارنــد؟ بــله. اگــر فــقط مــردهــا وجــود داشــتند، آیــا 
جـهان شـرایـط خـوبـی داشـت؟ خـیر. در ایـن شـرایـط بشـریـت بـه وجـود نـمیآمـد. آیـا اگـر فـقط سـرمـا وجـود 


داشت، بدون گرما، شرایط خوب میشد؟ خیر، به هیچ وجه. 

چـه کـاری بـرای آن مـیتـوانـیم انـجام دهـیم؟ ایـجاد تـعادل. تـایچـی بـرای چـه کـاری اسـت؟ ایـجاد تـعادل. 
تـــعادل در هـــمه جـــا دیـــده مـــیشـــود. ســـیاســـت نـــیاز بـــه تـــعادل دارد. اقـــتصاد، مـــنابـــع و... نـــیاز بـــه تـــعادل 
دارنــــد. حــــتی بــــدن مــــا بــــه تــــعادل نــــیاز دارد. در قــــرن بیســــت و یــــکم هــــیچ کــــسی بــــدون تــــایچــــی (تــــعادل) 
نــمیتــوانــد زنــدگــی کــند. اگــر شــما خــیلی کــار کــنید و وقــتی بــرای خــانــواده نــداشــته بــاشــید، دچــار مــشکل 


خواهید شد. پس حتی زندگی نیز به تعادل نیاز دارد. 

تــایچــی جــالــبتــریــن بــخش فــلسفهی چــینی اســت کــه از تــعادل حــرف مــیزنــد. تــایچــی چــوان یــک تــکنیک 
اســت کــه بــخشهــای داخــلی بــدن مــا را بــه تــعادل مــیرســانــد. از نــظر مــن بشــریــت نــیاز بــه تــعادل دارد. 

بنابراین ما با استفاده از تایچی ذن سعی در توسعه و گسترش سالمتی و شادی داریم. 



۱۴

ایــنکه فــردی بــرای ایــجاد تــعادل تــالش و تــمریــن انــجام دهــد یــا خــیر، مــوضــوعــی اســت کــه تــا کــنون بــا افــراد 
زیـادی در مـورد آن بـحث کـردهام. بـه نـظر مـن حـتی رشـتهای مـانـند مـاراتـن، بـدون تـایچـی نـمیتـوانـد قـوی و 
بــادوام بــاشــد. یــک دونــدهی مــاراتــن کــه مــسافــت چهــل و دو کــیلومــتر را مــیدود، بــایــد بــدن خــود را آرام نــگه 


دارد تا بتواند انرژی را به صورت یکنواخت در آن پخش کند. این همان تایچی است. 

مـن فـهمیدهام کـه تـای چـی مـیتـوانـد تـعادل را بـرای کـار مـن، روابـطم بـا همسـرم، والـدیـنم و فـرزنـدانـم ایـجاد 
کـــند. بـــه هـــمین دلـــیل بـــه مـــطالـــعه و تـــمریـــن تـــایچـــی مـــیپـــردازم. بـــه عـــنوان یـــک فـــرم و رشـــته مـــسابـــقهای، مـــن 


تایچی و ووشو را تحسین میکنم. من عاشق دیدن مسابقههای ووشو هستم. 

امــیدوارم کــه ووشــو و تــایچــی بــه جــامــعهی انــسانهــا و زنــدگــی آنهــا کــمک کــند. بــزرگتــریــن 
مــسئلهی جــامــعه بشــری در قــرن حــاضــر، ایــن اســت کــه مــیخــواهــیم هــمه چــیز ســریــع بــاشــد. 
هــواپــیما بــایــد ســریــع بــاشــد، مــاشــین بــایــد ســرعــت زیــاد داشــته بــاشــد، قــطار بــایــد ســریــعالــسیر 

باشد، سرعت اینترنت و مکاملههای تلفنی باید باال باشد؛ همه چیز باید سریع باشد.  



۱۵

در نـتیجه حجـم اطـالعـاتـی کـه مـا در ایـن قـرن دریـافـت مـیکـنیم، بـسیار بیشـتر از سـالهـای دهـهی هـفتاد 
یــا هشــتاد مــیالدی اســت. مــا انــبوهــی از اطــالعــات را دریــافــت مــیکــنیم، ولــی بــهواقــع چــه مــیزانــی از ایــن 
حجــم را مــیتــوانــیم جــذب کــنیم؟ امــروزه بــیماریهــای زنــدگــی شهــری بیشــتر و وخــیمتــر مــیشــونــد، مــانــند 
افســـردگـــی و اضـــطراب. در کـــل جـــهان در ۳۶۵ روز ســـال، بـــالـــغ بـــر پـــنج هـــزار مـــسابـــقه مـــاراتـــن بـــرگـــزار 
مــیشــود. پــنج هــزار مــسابــقه. ولــی در طــول ۳۶۵ روز ســال چــند نــفر ســرعــت خــود را کــاهــش مــیدهــند تــا 
تــایچــی تــمریــن کــنند؟ تــمریــن تــایچــی بــه شــما کــمک مــیکــند مــیان حــرکــت ســریــع و حــرکــت کُــند تــعادل 
ایـجاد کـنید. بـعد از تـمریـن آرامـش یـا بـعد از تـمریـن بـا سـرعـت آهسـته، شـما مـیتـوانـید سـریـعتـر حـرکـت 
کـنید. بـنابـرایـن مـن اعـتقاد دارم کـه آرامـش مـوضـوعـی اسـت کـه انـسانهـا در قـرن بیسـت و یـکم مـیتـوانـند 


با یکدیگر به اشتراک بگذارند. 

آیـا ایـن ووشـو اسـت؟ مـیتـوانـید بـگویـید کـه تـایچـی، هـم بـخشی از ووشـو در دوران مـعاصـر اسـت. آیـا 
خـوِد ووشـو اسـت؟ بـه نـظر مـن فـراتـر از ووشـو اسـت. تـالش مـن ایـن اسـت کـه مـردم تـعادل را در بـدن خـود 


درک کنند. 

تـایچـی نـحوه فـکر کـردن اسـت، در حـالـی کـه تـایچـی چـوان یـک فـرم نـمایـش و ارائـه اسـت. 
در چـارچـوب فـلسفه تـایچـی، فـرمهـای تـایچـی چـوان بـخشی از آن خـواهـند بـود. تـایچـی 
یـوگـا، تـایچـی مـاراتـن یـا هـر فـرم دیـگری نـیز مـیتـوانـد وجـود داشـته بـاشـد. نـکته ایـن اسـت 
کـــه در چـــارچـــوب ایـــن فـــلسفه تـــالش کـــنیم از نـــیروی درونـــی خـــود بـــرای نـــمایـــش مـــهارتمـــان 

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. 



۱۶

نگاهی به  چیکُنگ پنج حیوان 
حرکتهایی الهام گرفته از طبیعت

نینا آسیایی



۱۷

وو چــین شــی (تــمریــنهــای پــنج حــیوان) مجــموعــهای از تــمریــنهــایــی فــیزیــکی و تــنفسیانــد کــه از حــرکــتهــای 

دیگر جانداران، یعنی حیوانها و پرندهها الگوبرداری شدهاند.

ایـــن مجـــموعـــه تـــمریـــنهـــا رنـــگ، بـــو و مـــاهـــیتی اصـــیل و 
مـنحصربـهفـرِد چـینی دارنـد کـه تـوسـِط طـبیب سـلسلهی 

هاِن شرقی هوآ توُو (Hua Tou) طراحی شدهاند.

او ایـــن مجـــموعـــه را بـــه اســـتناد از اصـــوِل تـــمریـــنهـــای 
چـین بـاسـتان و بـر اسـاِس نـظریـهی عـملکرد انـدامهـای 
درونـی، مـریـدیـنهـا و هـمچنین اصـِل چـرخـش انـرژی و 


خون در بدن انسان، تهیه و تنظیم کرد.
هـوآ تـوو بـا مـشاهـدهی دقـیق، مـطالـعه و بـررسـی رفـتارِ 
ویــــژه و مــــنحصربــــهفــــرد بــــبر، گــــوزن، خــــرس، مــــیمون و 
پــرنــدگــان بــه دســتاوردهــایــی عــمیقی رســید. او بــه ایــن 
نــتیجه رســید کــه در طــبیعت، حــیوانهــای وحــشی مــدام 
و از روی غــــــــریــــــــزه حــــــــرکــــــــتهــــــــایــــــــی مــــــــشخص انــــــــجام 
مـــیدهـــند تـــا ســـرشـــت طـــبیعی و ذاتـــی خـــود را تـــقویـــت 
کــــــــنند و مــــــــهارتهــــــــایــــــــی را ارتــــــــقا دهــــــــند کــــــــه مــــــــوجــــــــب 

بقایشان میشود.

بــــرای ســــهولــــت و راهــــنمایــــی هــــنرجــــویــــان در بهــــرهگــــیری از ایــــن مجــــموعــــه، از اصــــوِل تــــمریــــنهــــای چــــیکــــنگ 
بـــاســـتان کـــه شـــامـــل هـــماهـــنگی ذهـــن بـــا بـــدن بـــه هـــنگام اجـــرای حـــرکـــتهـــاســـت، اســـتفاده شـــده اســـت. آنهـــا 
مـعتقد بـودنـد کـه ذهـن بـایـد بـا حـرکـت هـماهـنگ بـاشـد و تـمریـنهـای درونـی و بـیرونـی بـایـد بـا هـم تـلفیق شـونـد 


تا یکپارچه اجرا شوند.
تـکنیکهـای الزم بـرای اجـرای حـرکـتهـا چـندان پـیچیده و سـخت نیسـتند، بـنابـرایـن یـادگـیری و تسـلط بـرآنهـا 


هم دشوار نیست. همهی افراد در گروههای سنیِ متفاوت میتوانند این تمرینها را انجام دهند.
 

مـهم ایـنکه اثـِر سـالمـتیبـخشی ایـن تـمریـنهـا چـه در سـطح فـیزیـکی و چـه در سـطح ذهـنی، پـس از دورهی 
زمـانـی مـشخص کـه از اجـرا وتـمریـن آنهـا بـگذرد، آشـکار مـیشـود. ایـن تـأثـیرهـا شـامـل تـقویـت عـضلههـا و 
اسـتخوانهـا، افـزایـش چـرخـش انـرژی حـیاتـی و خـون، جـلوگـیری از بـروز بـیماریهـا و سـپس درمـاِن آنهـا، 

حفظ سالمتی و افزایش طول عمر است.



۱۸

تمرینهای وو چین شی به دو گروِه تمرینهای بیرونی و درونی تقسیم میشوند: 
 

تـمریـنهـایـی کـه بـر بـخش فـیزیـکی و حـرکـتیِ تـنه، دسـت و پـا تـأکـید دارنـد و مـوجـب تـقویـت قـدرِت جـسمانـی 

میشوند، تمرینهای بیرونی در نظر گرفته میشوند.

تـــــمریـــــنهـــــایـــــی کـــــه بـــــر بـــــخِش ذهـــــنیِ حـــــرکـــــتهـــــا یـــــعنی الـــــگوبـــــرداری و تـــــقلید از خـــــلق و خـــــو، خـــــصلتهـــــا و 
ویـژگـیهـای مـنحصربـهفـرِد ذاتـی و درونـی هـر حـیوان تـأکـید دارنـد، تـمریـنهـای درونـی نـام دارنـد. حـرکـتهـای 


قرینه برای یادگیری، راحت و امناند. وو چین شی قرینه است و میشود آن را پیوسته اجرا کرد. 

بـــــه طـــــوِر خـــــالصـــــه، تـــــمریـــــنهـــــای درونـــــی بـــــرای تـــــمرکـــــز ذهـــــن و 

تمرینهای بیرونی برای برای رهایی بدن کاربرد دارند. 

بهــــتر اســــت ایــــن مجــــموعــــه حــــرکــــتهــــا را در ادامــــهی یــــکدیــــگر و 
بـــهتـــرتـــیب اجـــرا کـــنید. ایـــن تـــرتـــیب عـــبارت اســـت از بـــبر، گـــوزن، 


خرس، میمون و پرنده.
هـــر کـــدام از ایـــن ســـری حـــرکـــتهـــا ویـــژگـــیهـــای خـــاِص خـــود و 
تــأثــیری چــشمگیرد دارنــد کــه بــا اجــرای دقــیق، قــابــِل دســتیابــی 
خـواهـند بـود. هـر فـرمـی کـه بـه حـیوانـی خـاص اخـتصاص داده 
مــــــیشــــــود، دو بــــــخش حــــــرکــــــتی دارد کــــــه هــــــر کــــــدام اثــــــرهــــــایــــــی 


متفاوتی به دنبال خواهند داشت. 
بــه طــور مــختصر اشــارهای بــه بــرخــی از فــوایــد ایــن حــرکــتهــا، 


خواهیم داشت.
الــبته شــما مــیتــوانــید مــطالــب مــربــوط بــه پــنج حــیوان را بــه طــور 
کـــامـــل در جـــزوهای کـــه بـــه زودی منتشـــر خـــواهـــد شـــد، مـــطالـــعه 

کنید.



۱۹

ببر 

با توجه به آنچه در ابتدا مطرح کردیم، حرکِت اول ببر است.

زمـــانـــی کـــه تـــمریـــن بـــبر را اجـــرا مـــیکـــنید، بـــایـــد شـــجاعـــت و درنـــده بـــودن آن را نـــمایـــش و  قـــدرتـــش را در خـــود 
پـرورش دهـید. بـا چـشمانـی خـیره مـثل بـبری کـه بـه طـعمهی خـویـش نـگاه مـیکـند و دسـتانـی کـه بـه سـمِت بـیرون 
کــشیده شــدهانــد و حــرکــت بــرگشــتیِ قــدرتــمند. حــرکــتهــا در عــیِن قــدرت بــایــد بــا نــرمــی و آرامــش درونــی اجــرا 


شوند. مانند تندر سخت و شدید، مانند کوه موقر و استوار.
در بـــخش اول ایـــن حـــرکـــت، بـــا بـــازدم هـــوای کـــهنه خـــارج مـــیشـــود، در نـــتیجه چـــرخـــش انـــرژی چـــی، در فـــضای 
خـالـی شـکم و قـفسه  سـینه افـزایـش مـییـابـد و عـملکرد آن تـنظیم مـیشـود. در حـالـی کـه تـأثـیر و عـملکرد بـخش 


دومِ حرکت، روی ستون مهرههاست. 
تــــــمریــــــِن خــــــم شــــــدن و ایــــــجاِد کــــــشش در بــــــدن، بــــــاعــــــث بهــــــبود انــــــعطاِف مهــــــرههــــــای کــــــمری مــــــیشــــــود، مــــــیزان 
انـــعطافپـــذیـــری و نـــرمـــیِ آنهـــا را افـــزایـــش مـــیدهـــد و هـــمچنین مـــوجـــب ایـــجاد انـــحنای طـــبیعی ســـتون مهـــرههـــا 


میشود. 

گوزن 
گــوزن در دویــدن چســت و چــابــک اســت، بــالفــاصــله بــیحــرکــت مــیایســتد و بــرای زمــانــی طــوالنــی هــوشــیار و 
گـوش بـهزنـگ اسـت. تـمریـن گـوزن بـایـد نـرم، آهسـته و آرام اجـرا شـود .پـاهـای خـود را بـا یـک جـهش بـه راحـتی 
تـوأم بـا آرامـش بـکشید، گـویـی گـوزنـی هسـتید کـه آزاد، رهـا و شـاد بـا گـوزنهـای دیـگر در دشـت و دمـن بـازی 
مـیکـند. بـخش اول حـرکـت مـوجـب مـیشـود چـرخـش، پـیچش و خـم شـدن بـه پهـلو، بـاعـث چـرخـش کـامـل سـتون 


مهرهها شود، عضلههای کمر را تقویت میکند و از چاق شدِن کمر و پهلو جلوگیری میکند. 
در حــالــی کــه بــخِش دوم حــرکــت، بــه کــشِش ایــجادشــده در عــضلههــای شــانــه هــا و کــمر بــه وســیلهی چــرخــشِ 
بـاالتـنه و کـشِش دسـتهـا بـه جـلو، بـاعـث درمـان و جـلوگـیری از خـشکیِ شـانـههـا و آسـیبهـای گـردن مـیشـود. 
وقــتی شــکم را مــنقبض مــیکــنید و کــمر را بــه شــکل کــمانــی در کــشش درمــیآوریــد، مــیزاِن کــشش در قــفسهی 


سینه و کمر افزایش مییابد و این امر انحراِف ستون فقرات را درمان میکند. 
ایــن تــمریــن، انــرژیِ یــانــگ را در کــِل بــدن بــاال مــیبــرد کــه مــکانــیزمِ آن را در جــزوهی پــنج حــیوان بــه طــور کــامــل 

توضیح خواهیم داد. 



۲۰

خرس 
زمـانـی کـه ایـن تـمریـن را انـجام مـیدهـید، بـایـد رفـتارهـای طـبیعیِ خـرس از جـمله سـنگینی، رخـوت، کـندی و زمـخت 
بــــودن را نــــشان دهــــید. در زمــــاِن اجــــرای ایــــن تــــمریــــن، انــــرژیِ چــــی تــــوســــط ذهــــن بــــه ســــمِت دانــــتین پــــایــــین جــــاری 
مــیشــود. حــرکــِت بــیرونــی را بــا تــمرکــز و قــدرت اجــرا کــنید، در حــالــی کــه بــخِش درونــیِ آن را بــایــد بــا ثــبات و نــرم 


اجرا کنید.
فـرمِ بـخِش اول حـرکـت مـرتـبط بـا عـضلههـا و مهـرههـای کـمر اسـت کـه مـوجـب درمـان یـا جـلوگـیری از سـفت شـدن و 


آسیبهای سطحی بافت ناحیهی کمر میشود. 
زمــانــی کــه بــاالتــنه را بــه هــمراه دســتهــا حــوِل مــحوِر شــکم و پهــلو مــیچــرخــانــید، ایــن امــر مــوجــِب چــرخــِش انــرژیِ 
چـــــیِ درونـــــی و پـــــرورِش عـــــملکرِد مـــــعده و طـــــحال مـــــیشـــــود. در بـــــخِش دوم فـــــرم، وقـــــتی بـــــدن خـــــود را بـــــه طـــــرفـــــین 
مـیچـرخـانـید، ایـن کـار روی مـحوطـهی شـکمی اثـر مـیگـذارد و عـملکرِد طـحال و کـبد را تـنظیم مـیکـند. زمـانـی کـه 
بـــا بـــاال کـــشیدِن لـــگن گـــام بـــرمـــیداریـــد، نـــوســـان ایـــجادشـــده بـــه واســـطهی قـــدم مـــحکمِ شـــما، مـــوجـــب قـــوی شـــدن 


عضلههای اطراف استخوانهای لگن میشود. 

میمون 
مـــیمون بـــاهـــوش و زرنـــگ اســـت و بـــه بـــاال رفـــنت ســـریـــع از درخـــت عـــالقـــه دارد. زمـــانـــی کـــه تـــمریـــن مـــیمون را اجـــرا 


میکنید، هم حرکتهای آرام و نرم دارید و هم سریع بودن میمون را نشان میدهید.

در فرمِ اول که حرکت، با فرِض باال بودن سرعت پنجهی میمون اجرا میشود واکنش عصبی عضالنی را


افزایش میدهد و بر عملکرد قلب و گردش خون اثر میگذارد. 
در حـالـی کـه در قـسمت دوم فـرم، حـرکـت چـشمهـا کـه در امـتداد حـرکـت گـردن انـجام مـیشـود، چـرخـش خـون در 
مـغز افـزایـش مـییـابـد. بـه طـور کـلی، اجـرای ایـن فـرم بـرای فـرونـشانـدن خـشم و افسـردگـیهـای روانـی بـسیار مـفید 


است. 

پرنده 
تــمریــن پــرنــده، شــامــل تــقلید از ُدرنــا مــیشــود؛ پــرنــدهای کــه بــه طــور بــاســتانــی نــماد آرامــش، نــرمــی و طــوِل عــمر 
اسـت. در تـمریـن ایـن حـرکـت، بـایـد صـاف ایسـتادِن ُدرنـا را نـشان دهـید: بـا مـنقاری بـه بـاال کـشیده کـه حـاکـی 


از سبکباری و رضایت است و به همان اندازه، بالهایش را در نهایِت آرامش میگشاید. 

تمریِن پرنده گردش انرژی چی و خون را در تمام مریدینها افزایش میدهد و قدرت حرکت دست و پا را


بهبود میبخشد. 
در اجـرای فـرمِ اول، بـا بـاال بـردن دسـتهـا گـنجایـش قـفسهی سـینه افـزایـش مـییـابـد و بـا فـشار کـف دسـتهـا بـه 
ســمت پــایــین و بــازدم، مــیزان انــرژی چــیِ جــاری بــه ســمت دانتــین افــزایــش مــییــابــد و پــاکــسازی و گــنجایــشِ 


اصلیِ ریهها بهبود مییابد. 
در فــرمِ دوم، تــرکــیِب حــرکــت بــا تــمریــن تــنفس مــوجــب مــیشــود بــا حــرکــت بــازوهــا بــه بــاال و پــایــین، حجــم قــفسهی 
سـینه و تـنفس افـزایـش پـیدا کـند، بـاعـث مـاسـاژِ قـلب و ریـههـا مـیشـود و عـملکرد اکـسیژنرسـانـیِ خـون را بهـبود 

میبخشد. 



۲۱
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導引  تائویین
چیکُنگهایی باستانی 

ارسالن حاجی نیلی

تـــائـــویـــین نـــام مجـــموعـــهای از تـــمریـــنهـــای بـــاســـتانـــی چـــیکـــنگ اســـت کـــه منجـــر بـــه 
تـــقویـــت، افـــزایـــش انـــعطافپـــذیـــری و قـــدرت بـــدن مـــیشـــونـــد. ایـــن تـــمریـــنهـــا تـــاثـــیری 
بــسیار بــر ایــجاد هــماهــنگی مــیان بــدن، ذهــن و روح دارنــد. مجــموعــهی تــمریــنهــای 
تـــائـــویـــین در طـــول چـــند هـــزار ســـال قـــدمـــت خـــود بـــه روشهـــای پـــیشگیری از پـــیری و 
بـیماری شهـرت داشـتهانـد. ایـن بـخش از دانـش اصـیل و بـاسـتانـی چـیکـنگ مـانـند 
گـنجینهای اسـت کـه چـند هـزار سـال پـرورش و ارتـقا یـافـته تـا اکـنون در ایـن دوران 
بــه کــمک انــسان شهــری بــیایــد و او را در رهــایــی از عــوارض زنــدگــی شهــری یــاری 
دهـــد. در ایـــن مـــقالـــه ابـــتدا مـــروری کـــوتـــاه بـــر تـــاریـــخچهی ایـــن تـــمریـــنهـــا و مـــعنا و 
کــــاربــــردشــــان خــــواهــــیم داشــــت. ســــپس، خــــواص و نــــحوهی اثــــرگــــذاری آنهــــا را بــــر 
سـالمـت افـراد تـوضـیح خـواهـیم داد. بـیان ایـن مـوارد نـشان خـواهـد داد کـه چـرا ایـن 


تمرینها برای رفع عوارض زندگی شهری مفید و ضروریاند. 



۲۳

مروری بر تاریخچهی تائویین  
 

تـــائـــویـــین بـــخشی وســـیع از تـــمریـــنهـــای بـــاســـتانـــی چـــینی را شـــامـــل 
مــیشــود و جــایــگاه مــهمی در طــب بــاســتانــی چــینی دارد. بــا وجــود 
ایــنکه تــائــویــین بــه تــمریــنهــای پــیشگیری از پــیری و بــیماری شهــرت 
دارد، بــرای درمــان بــرخــی بــیماریهــای حــاد یــا مــزمــن هــم اســتفاده 
مــیشــود. از قــرنهــا پــیش از مــیالد ایــن تــمریــنهــا نــقش مــهمی در 
فــــــرهــــــنگ و طــــــب چــــــینی داشــــــتهانــــــد. تــــــصاویــــــر کــــــتیبههــــــایــــــی کــــــه از 
ســـلسلهی شـــانـــگ ( 1766-1122 قـــبل از مـــیالد) یـــافـــته شـــدهانـــد، 
نـشان مـیدهـد ایـن تـمریـنهـا حـتی قـبل از زمـان اخـتراع خـط وجـود 
داشـتهانـد. در قـرن هشـتم پـیش از مـیالد هـمزمـان بـا رشـد و تـوسـعه 
تــــئوری و فــــلسفه چــــیکــــنگ، ایــــن تــــمریــــنهــــا نــــیز تــــوســــعهیــــافــــتهتــــر و 
پیشـــرفـــتهتـــر شـــدنـــد. در کـــتاب امـــپراتـــور زرد کـــه یـــکی از مـــهمتـــریـــن 

کـتابهـای طـب سـنتی چـینی بـه شـمار مـیرود، بـه ایـن تـمریـنهـا اشـاره شـده اسـت. از آن زمـان تـا کـنون در 
سـلسلههـای مـختلف امـپراتـوری چـین ایـن تـمریـنهـا هـمواره مـورد تـوجـه و تـأکـید بـسیاری از اسـاتـید چـیکـنگ 
و طـب سـنتی چـینی بـوده و طـبقهبـندیهـا و کـاربـردهـایـی مـختلف و مـتنوع از ایـن تـمریـنهـا تـوسـط آنـها تـوسـعه 


داده شده است. 

 

معنا و هدف تائویین  
واژه تــائــویــین بــه مــعنای «هــدایــت انــرژی » اســت و از ســه کــلمه اصــلی تــشکیل شــده: تــائــو (導) بــه مــعنای 
راه و مـسیر، یـین (引) تـرکـیبی از دو کـلمه YI بـه مـعنای خِـــرَد و نـیروی ذهـن و Yin بـه مـعنای هـدایـت کـردن 
اســـت. در مجـــموع تـــائـــویـــین یـــعنی «هـــدایـــت انـــرژی چـــی بـــا اســـتفاده قـــدرت ذهـــن در درون بـــدن». در ایـــن 
تـمریـنهـا بـا اسـتفاده از قـدرت ذهـن حـرکـتهـای فـیزیـکی در بـدن کـنترل و هـدایـت مـیشـونـد. ایـن حـرکـتهـا 
منجـر بـه حـرکـت و تـوزیـع انـرژی چـی در بـدن مـیشـونـد. در اجـرای حـرکـتهـای تـائـویـین، نـیازی نیسـت کـه 
فـــرد از ســـاخـــتار کـــانـــالهـــای انـــرژی در بـــدن اطـــالع داشـــته بـــاشـــد. تـــنها کـــافـــیســـت حـــرکـــتهـــای فـــیزیـــکی و 
اعـــمال نـــیرو را بـــه شـــکل مـــناســـب انـــجام دهـــد. بـــه دنـــبال ایـــن کـــار انـــرژی در بـــدن حـــرکـــت مـــیکـــند و تـــنظیم 


میشود. 



۲۴

بـــه طـــور کـــلی هـــدف ایـــن تـــمریـــنهـــا هـــدایـــت، کـــنترل و تـــقویـــت جـــریـــان انـــرژی چـــی در بـــدن و رفـــع انســـداد و 

گرفتگی در مریدینهاست. تحقق این هدف از طریق روشهای زیر انجام میشود: 

فــــرم خــــاص ایــــن تــــمریــــنهــــا منجــــر بــــه رشــــد و تــــقویــــت تــــانــــدونهــــا و تــــسهیل حــــرکــــت انــــرژی در آنهــــا •

میشود. 

تـمرکـز ویـژهی تـمریـنهـا بـر عـضلههـای پـیرامـون سـتون مهـرههـا و کـمر، بـاعـث تـقویـت آنهـا و در نـتیجه •

ایجاد حس رهایی و آرامش در مرکز بدن میشود. 

بـــا ایـــجاد تـــمرکـــز و تـــمریـــن روی گـــروههـــای مـــختلف عـــضلههـــای اصـــلی بـــدن، هـــمزمـــان مـــیزان قـــدرت و •

انعطاف بدن را ارتقا میدهد. 

•
تنشها و انقباضهای عضالنی را برطرف میکند. 
منجــر بــه افــزایــش تــمرکــز و تســلط ذهــن روی بــدن مــیشــود و فــرمــانپــذیــری بــدن از ذهــن را افــزایــش •


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 مجــموع، تــمریــنهــای تــائــویــین شــامــل تــعداد بــسیاری از حــرکــتهــای جــسمانــیانــد کــه هــمزمــان بــا تــنظیم 
تــنفس و تــصویــرســازیهــای ذهــنی انــجام مــیگــیرنــد. ایــن مجــموعــه از تــمریــنهــا بــه خــودی خــود مجــموعــهای 
کـامـل بـرای حـفظ و ارتـقای تـوان جـسمانـی و سـطح انـرژی بـدنانـد. عـالوه بـر ایـن، بـرای افـرادی کـه چـیکـنگ 

و تــــــایچــــــی کــــــار مــــــیکــــــنند، مــــــکملهــــــای 
بــــــــــــــــــسـیـار ویــــــــــــــــــژه و مــــــــــــــــــهـمـی مــــــــــــــــــحـسـوب 
مـــــیشـــــونـــــد. ایـــــن تـــــمریـــــنهـــــا کـــــه تـــــوصـــــیه 
مـــــــیشـــــــود قـــــــبل از انـــــــجام مـــــــراقـــــــبههـــــــای 
چـــــــیکـــــــنگ یـــــــا اجـــــــرای تـــــــایچـــــــی انـــــــجام 
شــــونــــد، تــــاثــــیرهــــایــــی بــــسیار بــــر ارتــــقای 
کـــــــــــیفیت و اثـــــــــــربـــــــــــخشی مـــــــــــراقـــــــــــبههـــــــــــا و 


حرکتهای تای چی دارند. 



۲۵

تاثیر تائویین بر بدن  
 


تاندونها 
تـائـویـین روی تـانـدونهـا تـمرکـز مـیکـند. مـعموالً زمـانـی کـه از قـدرت و انـعطاف صـحبت مـیشـود، بیشـتر افـراد بـه 
عـضلههـا فـکر مـیکـنند. در حـالـی کـه تـانـدونهـا سـهمی بیشـتر در حـرکـت و تـوان بـدن دارنـد. تـانـدونهـا بـا اتـصال 
عــضلههــا بــه اســتخوانهــا، ســاخــتار بــدن را نــگه مــیدارنــد. بــافــت تــانــدونهــا از مجــموعــهای از تــارهــا و فــیبرهــای 
فشــرده تــشکیل شــده کــه قــدرت و انــعطاف را هــمزمــاِن بــا هــم دارنــد. ایــن فــیبرهــا و تــارهــای فشــرده قــابــلیت جــذب 


نیرو و ذخیره کردن آن را به تاندونها میبخشند.  
 
 

وقــــتی تــــانــــدونهــــا کــــشیده مــــیشــــونــــد، مــــانــــند کِــــش، نــــیرو را در خــــود ذخــــیره و در زمــــان رهــــا شــــدن، آن را آزاد 
مــیکــنند. بــه خــاطــر هــمین ویــژگــی، اگــر تــانــدونهــا بــیش از 
حــــــد کــــــشیده شــــــونــــــد، حــــــالــــــت ارتــــــجاعــــــی خــــــود را از دســــــت 
مــیدهــند و بــه شــکل اولــیهی خــود بــاز نــمیگــردنــد. از ســوی 
دیــــگر تــــانــــدونهــــا مــــانــــند عــــضلههــــا، اگــــر بــــه مــــدت طــــوالنــــی 
فــــعالــــیت نــــکنند، کــــوتــــاه و ســــفت مــــیشــــونــــد. ایــــن شــــرایــــطی 
اســـــت کـــــه در زنـــــدگـــــی شهـــــری کـــــه تحـــــرک، ورزش و انـــــجام 
حـــرکـــتهـــای قـــدرتـــی و ســـرعـــتی در افـــراد کـــم اســـت، بـــسیار 
مـــــحتمل اســـــت. بـــــسیاری از افـــــراد در زنـــــدگـــــیهـــــای مـــــدرن 
زمــان زیــادی از عــمر خــود را روی صــندلــی و بــدون تحــرک 
جــــدی ســــپری مــــیکــــنند. ایــــن امــــر مــــوجــــب ضــــعیف و کــــوتــــاه 
شـــدن تـــانـــدونهـــا مـــیشـــود. در ایـــن شـــرایـــط تـــانـــدون بـــسیار 

آسـیبپـذیـر مـیشـود. مـانـند یـک کِـش کـه خـشک شـده، اعـمال نـیرو بـه آن مـیتـوانـد بـه راحـتی منجـر بـه کـشیدگـی یـا 

پارگیاش شود. 

در تـمریـنهـای تـائـویـین، تـانـدونهـای مـختلف بـدن در وضـعیتهـای کـنترلشـده و مـشخص تـحت نـیروی کـشش یـا 
انـــقباض قـــرار مـــیگـــیرنـــد. ایـــن حـــرکـــتهـــا بـــاعـــث ارتـــقای ســـطح آســـتانـــهی تحـــمل تـــانـــدونهـــا و افـــزایـــش قـــدرت و 


انعطافشان میشود. 
عـالوه بـرایـن، سـاخـتار درونـی تـانـدونهـا مـانـند کـانـال یـا لـولـه اسـت. ایـن لـولـههـا قـابـلیت انـتقال انـرژی را در درون 
خـــود دارنـــد. بـــا انـــجام تـــمریـــنهـــای تـــائـــویـــین گـــرفـــتگیهـــا و انســـدادهـــای تـــانـــدونهـــا بـــرطـــرف مـــیشـــود. در نـــتیجه 
تـانـدونهـا در عـین ایـنکه سـاخـتار بـدن را مسـتحکم و یـکپارچـه نـگه مـیدارنـد، انـرژی را در درون خـود بـه خـوبـی 


هدایت و در کل بدن توزیع خواهند کرد. 
 کـشش در تـانـدونهـا منجـر بـه آزاد شـدن انـرژی در آنهـا مـیشـود و انـرژی را بـه سـطح بـدن مـیآورد. ایـن امـر 
بـــاعـــث حـــرکـــت و تـــوزیـــع بهـــتر انـــرژی در کـــل بـــدن مـــیشـــود. در نـــتیجه تـــانـــدونهـــا در عـــین ایـــنکه ســـاخـــتار بـــدن را 

مستحکم و یکپارچه نگه میدارند، انرژی را در درون خود به خوبی هدایت و در کل بدن توزیع خواهند کرد.

 



۲۶

کمر و مرکز ثقل بدن  
 

مجــموعــهی اســتخوانهــای نــاحــیه لــگن، مــانــند کــاســهای اســت کــه تــمام وزن بــاالتــنه از طــریــق مهــرههــای کــمر 
روی آن قــرار مــیگــیرد. ایــن کــاســه نــقشی کــلید در انــتقال نــیروی وزن بــه پــاهــا و هــمچنین حــفظ مــرکــز ثــقل و 
تـعادل بـدن دارد. کـنترل و حـرکـت ایـن کـاسـه تـوسـط مجـموعـهای از عـضلههـای بـههـمپـیوسـته بـه نـام «سـوآس» 
 T12 انــجام مــیشــود. عــضلهی ســوآس کــه از بــزرگتــریــن و پــرانــشعابتــریــن عــضلههــای بــدن اســت، از مهــره

شـــروع مـــیشـــود و ضـــمن اتـــصال بـــه هـــر 
یـک از مهـرههـای L1 تـا L5 در نـهایـت بـه 

لگن و استخوان ران متصل میشود. 


 
ایـن عـضله در حـرکـتهـای مـختلفی مـانـند 
راه رفــــنت، دوچــــرخــــه ســــواری، یــــا بــــه طــــور 
کـــــــــلی در حـــــــــرکـــــــــتهـــــــــایـــــــــی کـــــــــه در آنهـــــــــا 
اســــــــــتخوان ران بــــــــــه ســــــــــمت جــــــــــلو و بــــــــــاال 
حـــرکـــت مـــیکـــند، تـــنظیم انـــحنای طـــبیعی 
ســــــتون مهــــــرههــــــا و کــــــنترل حــــــرکــــــت لــــــگن، 
نـــقش دارد و فـــعال مـــیشـــود. در زنـــدگـــی 
شهـری کـه افـراد بیشـتر زمـان خـود را در 
وضــــعیت نشســــته ســــپری مــــیکــــنند، ایــــن 
عـضله فـعالـیت کـمی دارد. ایـن امـر منجـر 
بــه تــنبل یــا کــوتــاه شــدن عــضله مــیشــود و 
در بــلند مــدت تــغییر حــالــت و انحــراف در 
ســاخــتار اســکلتی بــدن را بــه دنــبال دارد. 
عـــــوارضـــــی مـــــانـــــند گـــــودی کـــــمر، انحـــــراف 
ســتون مهــرههــا، پــرانــتزی شــدن پــاهــا و... 
نـــمونـــههـــایـــی از عـــوارض اســـکلتی نـــاشـــی 


از ضعف عضله سوآساند. 

از ســـوی دیـــگر عـــضلهی ســـوآس از طـــریـــق بـــافـــت پـــیونـــدی بـــه عـــضلهی دیـــافـــراگـــم مـــتصل اســـت. دیـــافـــراگـــم 
مـــهمتـــریـــن عـــضلهی کـــنترلکـــنندهی تـــنفس اســـت. کـــوتـــاه شـــدن و بـــیانـــعطافـــی عـــضلهی ســـوآس منجـــر بـــه 
محـدودیـت دامـنهی حـرکـتی دیـافـراگـم مـیشـود. در نـتیجه کـاهـش حجـم تـنفس و بـه دنـبال آن اُفـت کـیفیت و 


حجم جذب اکسیژن و دفع دیاکسید کربن در بدن رخ میدهد. 



۲۷

کـاربـرد دیـگر عـضله سـوآس، حـمایـت از ارگـانهـای داخـلی بـدن بـه ویـژه کـلیههـاسـت. ایـن عـضله دقـیقاً 
پشــت کــلیههــا و چســبیده بــه آنهــا قــرار دارد. بــه هــمین دلــیل فــعالــیت، قــدرت و انــعطاف ایــن عــضله در 


عملکرد خوب و سالم ماندن کلیهها اثرگذار است. 

در مجـــموع، عـــضلهی ســـوآس از مـــهمتـــریـــن عـــضلههـــای بـــدن اســـت. از یـــک ســـو، نـــقشی کـــلید در تـــنظیم 
ســـاخـــتار بـــخش مـــرکـــزی بـــدن و ایـــجاد حـــرکـــت در ایـــن نـــاحـــیه دارد و از ســـوی دیـــگر، تـــأثـــیری جـــدی بـــر 
عـملکرد انـدامهـا و ارگـانهـای داخـلی مـیگـذارد. ایـن در حـالـیسـت کـه فـعالـیتهـای روزمـرهی افـراد در 
زنـــدگـــی شهـــری بـــه نـــدرت منجـــر بـــه درگـــیری و فـــعالـــیت ایـــن عـــضله مـــیشـــود. در نـــتیجه، بـــه مـــرور زمـــان 


عضله دچار سفتی، انقباض و کوتاهشدگی میشود. 
بـخشی قـابـلتـوجـه از تـمریـنهـای تـائـویـین بـه شـکل خـاص بـر ایـن عـضله تـمرکـز دارنـد. ایـن حـرکـتهـا کـه 
بـه صـورت درجـا و روی زمـین انـجام مـیشـونـد، بـه شـکلی تـخصصی و ویـژه عـضلهی سـوآس را درگـیر 
و آن را تــقویــت مــیکــنند. بــا انــجام تــمریــنهــای تــائــویــین عــالوه بــر افــزایــش چــشمگیر قــدرت و انــعطاف 

عــــضلهی ســــوآس، مــــیزان تســــلط ذهــــن بــــر ایــــن عــــضله 
افـــــزایـــــش مـــــییـــــابـــــد و کـــــنترل بـــــخش مـــــرکـــــزی بـــــدن بـــــا 


سهولت بیشتری امکانپذیر میشود. 
«تائویین یک ضرورت برای حفظ 
سالمت فردی در زندگی مدرن و 

شهری است.» 



ضرورت انجام تمرینهای تائویین  
عـــــدم تحـــــرک زیـــــاد، کـــــاهـــــش دامـــــنهی حـــــرکـــــتی عـــــضلههـــــا و تـــــضعیف سیســـــتم تـــــنفسی از بـــــارزتـــــریـــــن 
ویــژگــیهــای زنــدگــی روزمــرهی بیشــتر افــراد در شهــرهــاســت. در زنــدگــی شهــری و مــدرن، نشســنتهــای 
طــوالنــی کــه مــعموالً در وضــعیتهــای نــامــناســب جــسمی نــیز انــجام مــیشــونــد، ســهم زیــادی از روزمــره 
افـراد را تـشکیل مـیدهـد. ایـن وضـعیت منجـر بـه ضـعف عـمومـی عـضلههـا و تـانـدونهـا مـیشـود کـه در 


بلندمدت سالمت جسمانی فرد را تحت تأثیر قرار میدهد. 
نشسـنتهـای طـوالنـی و نـامـناسـب ریـشهی بـسیاری از عـوارض نـاحـیه کـمر مـانـند دیـسک کـمر، انحـراف 
ســتون مهــرههــا، تحــریــک عــصب ســیاتــیک، صــافــی کــف پــا یــا انحــراف زانــوهــا شــناخــته شــده اســت. بــا 
تـوجـه بـه تـوضـیحهـای ارائـهشـده در بـخشهـای قـبل، دلـیل بـروز ایـن مـشکالت مـشخص اسـت: ضـعف و 
کـوتـاه شـدن عـضلهی سـوآس. ایـن در حـالـی اسـت کـه حـتی در افـرادی کـه ورزش مـیکـنند، ایـن عـضله 
بـه نـدرت فـعال مـیشـود. ورزشهـای کـمی وجـود دارنـد کـه اثـر مسـتقیم روی ایـن عـضله بـگذارنـد و منجـر 
بـــه ارتـــقای قـــدرت و انـــعطاف آن شـــونـــد. دویـــدن و دوچـــرخـــهســـواری از جـــمله ایـــن ورزشهـــا هســـتند کـــه 


معموالً نیاز به شرایط و فضای خاص برای تمرین دارند. 
یـکی از ویـژگـیهـای مـهم تـائـویـین کـه ضـرورت و اهـمیت آن را بـرای زنـدگـی شهـری بیشـتر مـیکـند، ایـن 
اسـت کـه اجـرای ایـن تـمریـنهـا بـه شـرایـط و فـضای ویـژه و خـاصـی مـانـند سـالـن یـا زمـین ورزشـی نـیاز 
نــدارد. تــمریــنهــای تــائــویــین روی زمــین، بــه شــکل نشســته یــا خــوابــیده انــجام مــیشــونــد. اجــرای آنهــا 
نـــــیاز بـــــه گـــــرم کـــــردن خـــــاص نـــــدارد. در نـــــتیجه در هـــــر ســـــاعـــــتی از شـــــبانـــــهروز و در خـــــانـــــه بـــــه راحـــــتی 
قــابــلانــجامانــد. بــا انــجام روزانــه نــیم ســاعــت تــمریــن تــائــویــین، اثــرهــای چــشمگیر آن بــر ســالمــتیِ افــراد 
قــابــل درک و قــابــل حــصول اســت. ایــن تــمریــنهــا در عــین ســادگــی و کــوتــاهــی بــر تــانــدونهــا، عــضلههــا، 
سیسـتم تـنفسی و هـماهـنگی سیسـتم عـصبی بـا بـدن تـأثـیرگـذارنـد. در نـهایـت، بـیان ایـن ادعـا دور از 


واقع نیست که: 

«تائویین یک ضرورت برای حفظ سالمت فردی در زندگی مدرن و شهری است.»

۲۸

دیافراگم  
 

هـــمانطـــور کـــه پـــیشتـــر اشـــاره شـــد، دیـــافـــراگـــم مـــهمتـــریـــن 
عــضله در سیســتم تــنفسی اســت. از دیــدگــاه طــب ســنتی 
چــینی، تــنفس یــکی از ابــزارهــای مــهم حــرکــت انــرژی در 
بــــدن اســــت. در نــــتیجه اگــــر عــــضلهی دیــــافــــراگــــم ضــــعیف 
بــــاشــــد، تــــنفس دچــــار اشــــکال و جــــریــــان انــــرژی در بــــدن 
مــــــختلف مــــــیشــــــود. تــــــنفِس نــــــادرســــــت منجــــــر بــــــه کــــــاهــــــش 
اکــــسیژنرســــانــــی بــــه مــــغز و عــــضلههــــا مــــیشــــود. کــــمبود 
اکــــسیژن در مــــغز منجــــر بــــه بــــاال رفــــنت امــــواج مــــغز، عــــدم 
تــــــمرکــــــز و اُفــــــت هــــــوشــــــیاری و تــــــمرکــــــز مــــــیشــــــود. کــــــمبود 
اکـــسیژن در عـــضلههـــا، ِاســـپاســـم و گـــرفـــتگی آنهـــا را بـــه 


دنبال دارد. 



۲۹

اثر تائویین در تایچی:  
 

در تـایچـی حـرکـتهـا و اعـمال نـیرو از طـریـق مـفاصـل بـزرگ بـدن انـجام مـیشـود. ایـن جـملهی مـعروف 
را هـمه افـرادی کـه مـدتـی تـایچـی کـار کـردهانـد، شـنیدهانـد کـه: حـرکـتهـا بـایـد از کـمر و پـاهـا انـجام 
شـونـد. کـنترل نـاحـیهی لـگن و کـمر بـرای اجـرای حـرکـتهـای تـایچـی بـسیار ضـروری اسـت. بـر اسـاس 
تــوضــیحهــایــی کــه در ایــن مــقالــه ارائــه شــد، تــائــویــین از یــک ســو ســاخــتار عــضلههــا بــه ویــژه ســوآس را 


تقویت میکند و از سویی دیگر، تسلط ذهن بر بدن را افزایش میدهد. 
در نــتیجه تــائــویــین بــرای افــرادی کــه تــایچــی کــار مــیکــنند و قــصد دارنــد فــرمهــای تــایچــی را بــه شــکل 

حرفهای اجرا کنند، مکملی ضروری و مهم محسوب میشود.



۳۰


فـنگشـویـی
تنظیمِ انرژیِ محیط 

 

حامد کاتوزی 



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 

مشاهدهی عناصر طبیعت و تنظیم چیدماِن محیطی بر اساس طبیعت است.  

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



۳۲

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 انرژی  
- اصول جلوگیری از رکود انرژی و فلسفهی جهاِن در حرکت 
- اصل هولوگرافیک و تنظیم محیط در مقیاسهای تو در تو  

رهسان



۳۳

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

شـایـد ایـن سـوال بـرای شـما نـیز پـیش آمـده بـاشـد کـه سـاخـتار جـسمانـیِ مـغز چـه 
تـفاوتهـایـی در انـسانهـای مـختلف ایـجاد مـیکـند. هـمینطـور مـمکن اسـت اخـباری ضـد و 
نـقیض در ایـن مـورد شـنیده بـاشـید کـه در نـهایـت، امـکاِن رسـیدن بـه جـمعبـندی صـحیح را 

از مـا مـیگـیرد. در ایـن مـقالـهی کـوتـاه، بـرخـی عـوامـل تـاثـیرگـذار را در سـاخـتاِر مـغِز انـسان 
بـررسـی مـیکـنیم. 

 
 
تـدویـن و تـرجـمه: 
حـامـد کـاتـوزی  
بـهار ۹۶ 



۳۴

الـف) انـدازهی مـغز:  
بـه طـور مـعمول حجـم مـغز انـسانهـا ۱۳۰۰ سـی سـی اسـت  کـه وجـوِد ۱۰ درصـد تـفاوت در ایـن 

انـدازه بـین انـسانهـا طـبیعی اسـت.  
انـدازهی مـغز بـا انـدازهی بـدن مـتناسـب اسـت، امـا ایـن بـدیـن مـعنی نیسـت کـه یـک مـرد بـا جـثهی 

بـزرگ، حـتماً مـغزی کـارآمـدتـر نسـبت بـه خـانـمی بـا مـغز کـوچـک تـر دارد! چـرا کـه بـخش عـمدهای از 
مـغز بـه سیسـتم حـسی و حـرکـتی بـدن اخـتصاص یـافـته کـه طـبیعتاً وقـتی بـدن بـزرگتـر مـیشـود، مـغز 

نـیز بـزرگتـر مـیشـود تـا حـرکـتهـا و حـسهـای بـدن را کـنترل کـند.  

سـاخـتار داخـلی و ب)
اتـصاالت: 

بـه طـور کـلی انـسانهـا مـغزهـایـی شـبیه بـه یـکدیـگر دارنــد، ولـی بسـته بـه چـپدسـت یـا 
راسـتدسـت بـودنشـان و بـرخـی پـارامـترهـای ژنــتیکی، مـمکن اسـت دو نـیمکره دقـیقاً شـبیه 
هـم نـباشـند. بـه هـر حـال، مـغز انـسانهـا بـا هـمدیـگر تـفاوتهـایـی مـنحصر بـه فـرد نـیز دارد. 

 Fuctionalبـه هـمین دلـیل اسـت کـه جـراحهـا بـرای جـراحـی مـغز حـتما نـیاز بـه نـقشهبـرداری
دارنـد تـا مـطمئن شـونـد بـه بـخشهـای حـیاتـی مـغز آسـیبی نـمیرسـانـند. یـعنی در عـملهـای 

جـراحـی حـساس، جـراحهـا بـایـد مـغز هـر بـیمار را از لـحاظ سـاخـتاری بـه طـوری انــحصاری 

بـشناسـند و عـمِل جـراحـی را بـر هـمان اسـاس بـرنـامـهریـزی کـنند.

جـنسیت انـسان : ج)
تـقریـبا مـیشـود گـفت جـنسیت انـسانهـا از روی مـغز آنـها قـابـل تـشخیص اسـت. ایـن تـفاوت بـا 

عـبارِت سـبک پـردازش Style of prossecingخـوانـده مـیشـود. 
بـه طـور کـلی مـدل پـردازش و طـبقهبـندی اطـالعـات و دانـش در آقـایـان بیشـتر مـانـند یـک تـصویـر 

کـلی و نـقشهای اسـت، در حـالـی کـه مـدل پـردازش خـانـمهـا اغـلب خـطی اسـت. 
بـه طـور مـثال بـرای آدرس دادن، آقـایـان بیشـتر یـک دیـد کـلی از نـقشهی محـل مـورد نـظر بـه 
شـما مـیدهـند، در صـورتـی کـه خـانـمهـا بیشـتر تـوالـی مـسیر را در نـظر مـیگـیرنـد. الـبته ایـن 

مـوضـوع در هـمه قـطعی و یـکسان نیسـت. 



۳۵

بـرخـی هـایـپوتـزهـا یـا فـرضـیههـا در مـورد جـنسیت و مـغز : 
 
 

.1  Lateralization  بـرتـری جـانـبی 
    در نـقشهبـرداریهـای عــملکردی مـشخص شـده کـه بـرای انـجام یـک task یـا کـار یـکسان 

خـانـمهـا بیشـتر از آقـایـان از دو نـیمکرهی مـغزشـان اســتفاده مـیکـنند. یـعنی پـردازش در 
آقـایـان بـه طـور اخـتصاصیـافـتهتـری در مـناطـق مـختلف صـورت مـیگـیرد، در صـورتـی کـه در 

خـانـمهـا پـردازش در کـل مـغز بـین دو نـیمکره پـخش مـیشـود.  
 

خـاصـیِت ایـن مـسئله در آقـایـان بـه طـور کـلی ایـن اسـت کـه پـردازشهـایـی کـه در نـیمکرهی چـپ 
صـورت مـیگـیرد بـه طـور مـعمول عـمیقتـر و تـخصصیتـر اسـت، بـا یـک ایـراد کـه اگـر بـخشی 

از مـغز آسـیب بـبیند تـوانـایـی بـازیـابـی آن دشـوارتـر اسـت. بـه هـمین دلـیل در سـکتههـای مـغزی 
خـانـمهـا بـازتـوانـی سـریـعتـر و بهـتر از خـود نـشان مـیدهـند. هـمینطـور در مـوضـوعهـایـی کـه بـه 

تـکلم و زبـان مـربـوط مـیشـود، خـانـمهـا عــملکردی بهـتر دارنـد؛ چـرا کـه الزمـهی تـکلم روان و 
تـأثـیرگـذار، اسـتفادهی بهـتر از بـخشهـای مـختلف مـغز اسـت.  

در ضـمن بـه هـمین دلـیل اسـت کـه اخـتالل اوتـیسم در آقـایـان بـسیار رایـجتـر اسـت.  
 

طـبیعتاً ایـن مـوضـوع بـه نـحوهی عـملکرد فـرهـنگی زن و مـرد هـم مـربـوط اسـت و بـرای ایـن 
ویـژگـیهـای ذاتـی کـاری نـمیشـود کـرد. هـمینطـور ایـن مـوضـوع نـشاندهـندهی ایـن اسـت کـه 

مـغز خـانـمهـا در فـرایـند تـکامـلی، بـرای فـراگـیریِ مـهارتهـای مـتنوعتـر، مسـتعدتـر اسـت.



۳۶

 
 
 
 
مـسئلهی تـکامـل و تـغییِر مـغز  2.

مـوضـوع انـکارنـاپـذیـر دیـگر، مـسئلهی تـغییر شـکل مـغز در تجـربـه کـردن زنـدگـی اسـت.  
یـعنی سـاخـتار مـغز بـسیار وابسـته بـه ایـن اسـت کـه چـطور از آن اســتفاده مـیشـود. هـمینطـور 
مـسئلهی دیـگر، مـوضـوع هـورمـونهـاسـت کـه امـروزه مـیدانـیم بـر سـاخـتار مـغز نـیز مـوثـرنـد؛ مـثل 

اســتروژن یـا تســتسترون. مـثالً در زمـان تـولـد در مـادر هـورمـونـی تـرشـح مـیشـود کـه بـاعـث عـملکردهـای 
مـادرانـه در مـغز مـیشـود و در بـلند مـدت بـر سـاخـتار مـغز نـیز اثـر مـیگـذارد.  

بـدیـهی اسـت کـه بـا شـناخـت و آگـاهـی نسـبت بـه بـرخـی تـوانـایـیهـای ذاتـی و شـناخـِت حـوزهی قـدرِت 
فـردی، هـر شـخص بهـتر مـیتـوانـد از ابـزارهـای خـود در مـواجِـــه بـا جـهان اســتفاده کـند و اصـطکاک 

کـمتری داشـته بـاشـد. هـمچـنین، مـیدانـیم تـمام ویـژگـیهـا و تـفاوتهـای فـوق، بشـر را تـا ایـنجا رسـانـده 
اسـت. بـنابـرایـن در مـیان انـسانهـا هـیچکـدام بـه مـعنای بـرتـریِ مـطلق نسـبت بـه دیـگری نیسـت و 

مـوضـوع، بیشـتر درکِ قـابـلیتهـای ذاتـی-فـردی اسـت تـا از آن ابـزارهـا بـرای پـیشبـرد اهـداف اســتفاده 
کـرد. در نـهایـت، بهـرهوری از مـغز بـا اســتفاده از ابـزارهـای آمـوزشـی و تـفکری، مـوثـرتـریـن روش بـرای 

بهـرهوری از مـغز بـه شـمار مـیآیـد. 




آشنایی با 

   Neuroscience نوروسایِنس
 
             

نوروسایِنس یا علومِ اعصاب، عرصهی جدید از علمِ معاصر است که حدود ۲۵٪ از تولید محتوای علمی را در 
جهان به خود اختصاص داده است. جذابیت این علم از یک سو، به خاطر تالش برای شناخِت پیچیدهترین 

قطعهی کیهان  یعنی مغز و از سویی دیگر، انجام گرفنت این شناخت توسط خوِد این قطعه، یعنی مغز است.  
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

حـامـد کـاتـوزی  



۳۸

جایگاه نوروسایِنس در علم  
 

با توجه به دستاوردهای جدید این عرصه، بسیاری از ِتزهای روانشناسی و روانپزشکی کالسیک در 
مورد عملکرد ذهن نقض شده و برای کسانی که دغدغهی شناخِت ذهن را دارند، این دانش به منزلهی 

زباِن 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.  
دانسنت عملکرِد مغز  ابزاری است برای تصمیمگیریهای کالن و بادوام در زندگی  که امروزه 


تعیینکنندهی موفقیت افراد در جامعه است. 



۳۹

دورهی مـــبانـــی نـــوروســـایِـــنس ، مـــــبحثی جـــــدیـــــد از دورههـــــای 
آمــــوزشــــی رهســــان اســــت کــــه بــــا هــــمکاریِ اســــاتــــیِد دانــــشگاه ، پــــژوهــــشگران و 
عـــــالقـــــه مـــــندان در رهســـــان ، اولـــــین دورهی آن ، بـــــهار امـــــسال بـــــرگـــــزار شـــــد . 
ایـدهی دورهی نـوروسـایِـنس از گسـترش خـدمـات حـوزهی شـناخـتی در آکـادمـی 
آغــاز شــد و جــایــگاِه خــاص خــود را در مــیان عــالقــهمــندان پــیدا کــرد . در ایــن 
دوره تــالش شــد تــا عــالقــهمــنداِن حــوزههــای شــناخــتی از رشــتههــای مــختلف بــا 
ایـن مـبحث آشـنا شـده و بـتوانـند مـقاالت و کـتابهـای مـربـوط بـه ایـن شـاخـه از 
عـــلم را مـــطالـــعه کـــنند . در هـــمین راســـتا بـــا بـــرخـــی از شـــرکـــت کـــنندگـــان دوره 
مــصاحــبهی کـــوتـــاهـــی انـــجام شـــده اســـت تـــا ســـایـــر عـــالقـــهمـــندان بـــا نـــظرات 

شرکتکنندگان در دوره آشنا شوند .  



ثمین نبیپور 
 

۱- فکر 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.  

 
۲- مهمترین 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 بعضاً 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.  

 
۳- به 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 
بر کارکرد مغز، شناخِت این پیچیدهترین ارگان موجودات زنده، یافنت روشهایی برای بهرهوری بیشینه از 
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 بیشتِر 

حوزهی شناختی مغز ختم  شود و اطالعات نادرست دربارهی کارکرد مغز و همپوشانی آن با 
روانشناسی را حذف کند.

 
لطفاً نظِر 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 ؟

۴۰



 سعید طاهری  
 

این دوره شخصاً برای من بسیار ارزشمند بود، مخصوصاً 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 
 

۱. علیرغم 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.  
۲. به شخصه، توانستم با علم نوروساینس آشنا شوم و مغز، عملکرد، سیستم پردازش و غیره را به 

تفکیک بشناسم. 
۳. به نظر من، حداقل بخش آشنایی با مغز و عملکرد آن و بیان تمایز با روانشناسی و غیره، ضروری 

است.

صادق پرگاه   
 

۱.با 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.
۲. مطالعه 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 دیگِر 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 
 

۱-دوره 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 . مخصوصاً 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 اکثراً 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.  
۲-در 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. فرضاً 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 صرفاً 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. 

۳-با 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 تقریباً 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



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 بدون 

مطالعه فقط از ابزار استفاده میکند.  

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.

۴۳



۴۴

 - 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 تحلیل 

می کنند  
  - مانند اختالف فردی است که نحوه عملکرد موبایل و سازوکار آنرا میشناسد، با فردی که صرفا 

استفاده کننده مبتدی و ساده از این دستگاه است.  
  - مانند اختالف کوهنوردی است که با استفاده از نقشه و دستگاه مسیریاب حرکت میکند، با فردی 

که بدون تجهیزات و بی هدف در طبیعت گام بر میدارد.  
  

نوروساینس االن حدود 25% از 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.



اولین کارگاه مبانی نوروسایِنس ، جمعه ۵ خرداد ۹۶ به پایان رسید  
دورهی بعدی در شهریور و مهرماه ۹۶ برگزار خواهد شد ، با تشکر از 

دوستانی که ما را در برگزاری این دوره یاری کردند.  

۴۵



گزیدهای از خبرها 
 ووشـو | تـای چـی | چـی کُـنگ | رهسـان

دورهی جـدـید چـی کُـنگ  

دورهی جــدیــد چــی کُــنگ تــخصصی آکــادمــی 
رهســـان از چــهارشــنبههــا  ســـاعـــت ۱۶الـــی 
۱۸ بــــرگــــزار مــــی شــــود ، شــــایــــان ذکــــر اســــت 
ســــمینار مــــعارفــــهی ایــــن دوره۱۴ تــــیرمــــاه مــــاه 
در مــرکــز مــشاوره ســالمــت هــانــا بــرگــزار مــی 
شــود . عــالقــه مــندان بــرای شــرکــت در کــالس 
مــی تــوانــند بــا کــلینیک هــانــا تــماس بــگیرنــد : 

 ۰۲۱۲۲۰۲۳۱۷۰

کـارگـاه  فـنگ شـوـیی 

آکـــادمـــی رهســـان در نـــظر دارد ، بـــاتـــوجـــه بـــه 
درخـواسـت عـالقـه مـندان مـبنی بـرتـشکیل یـک 
دورهی جــدیــد فــنگ شــویــی در کــلینیک هــانــا ، 
این دوره را در تاریخ ۲ تیرماه آغاز کند .   

ایـن کـارگـاه روز جـمعه ۲ تـیر سـاعـت ۱۸:۳۰ 
در مـرکـز هـانـا آغـاز مـی شـود ،  عـالقـه مـندان 
بـرای اطـالعـات بیشـتر مـی تـوانـند بـا کـلینیک 

تماس بگیرند : ۰۲۱۲۲۰۲۳۱۷۹  

 
شــایــان ذکــر اســت ۲ دوره ی قــبلی ایــن دوره 
در دانـشگاه عـلم و فـرهـنگ بـرگـزار گـردیـد کـه 
مورد استقبال عالقه مندان قرار گرفت .  

 

آغــــــــــاز اردوی آمــــــــــاده ســــــــــازی تــــــــــیــم مــــــــــلــی 
دانشجویان ووشو - از ۱۰ تیرماه 

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؛ 10 تيرماه و با آغاز اردوي 

آمادهسازي، مسابقههای انتخابي در بخش ساندا برگزار خواهند شد. 
رقابتهاي سانداي مردان در اوزان 52، 60، 70 و 80 کيلوگرم 

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 52 و 60 کيلوگرم انجام 

ميپذيرد. 
در مجموع، سانداي مردان و زنان تيم ايران ميتواند چهار ووشوکار 

به يونيورسياد اعزام کند. همچنني در تالو که «تيمور بني طالبي» 
مربي تيم ايران است، چهار ووشوکار کشورمان اعزام خواهند شد. 
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.

۴۶



۴۷

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.»

الـهه مـنصوريـان کـه بـا تـيم «چـانـگ چـونـگ» در لـيگ حـرفـهاي ووشـوي 
چـني بـه مـبارزه مـيپـردازد، در گـفتوگـو بـا روابـط عـمومـي فـدراسـيون 
ووشــو تــصريــح کــرد: «ســه مــبارزه انــجام دادم کــه ثــمرهی آن کســب 
دو پـــيروزي و هـــمچنني يـــک شکســـت بـــود. هـــمچنني خـــواهـــرم ســـهيال 
مــنصوريــان نــيز بــه يــک پــيروزي و يــک شکســت دســت يــافــت.» او بــا 
اشـاره بـه ايـنکه خـانـم پـانـگ يـان سـرمـربـي پيشـني تـيم مـلي ووشـوي 
بـــانـــوان ايـــران، هـــدايـــت تـــيم چـــانـــگ چـــونـــگ را بـــرعهـــده دارد، اظـــهار 
کـرد: «در مـبارزهی وزن 52 کـيلوگـرم، قهـرمـان بـازيهـاي مـلي چـني 
را شکســـت دادم و در ادامـــه مـــسئوالن تـــيم از مـــن خـــواســـتند تـــا در 


وزن 60 کيلوگرم به مبارزه بپردازم.» 

قهــــرمــــان ووشــــوي جــــهان، تــــصريــــح کــــرد: «ايــــن مــــبارزه بــــا دارنــــدهی 
مـدال طـالي جـهان از چـني بـود کـه در يـک بـازي نـزديـک کـه سـه رانـد 
بـه طـول انـجامـيد، مـغلوب شـدم کـه تـفاوت وزنـي در ايـن مـسئله کـامـالً 


نقش داشت.»

مــــنصوریــــان بــــا اشــــاره بــــه ايــــنکه بيســــت روز آيــــنده بــــراي بــــرگــــزاري 
چـــــهارمـــــني و آخـــــريـــــن مـــــبارزه خـــــود در ايـــــن مـــــسابـــــقات راهـــــي چـــــني 
مــــــيشــــــود، ادامــــــه داد: «اکــــــنون تــــــيم مــــــا در ردهی دوم جــــــدول قــــــرار 


دارد.»

الهه منصوريان: تجارب گرانبهايي از 
اسـتفاده از دسـتگاه حضور در ليگ چني کسب کردم

AcuGraph در مـوسـسه 

طـــی هـــماهـــنگی هـــای انـــجام شـــده بـــا 

جـــــــــــناب دکـــــــــــتر بهـــــــــــرامـــــــــــی ، دســـــــــــتگاه 
Acugraph از امــــریــــکا وارد کــــشور 
گــردیــد و از فــروردیــن امــسال بــیش از 
۴۰۰ نـــفر از عـــالقـــهمـــندان بـــا دســـتگاه 
اســکن شــده و بــرنــامــه هــای تــمریــنی و 

تـــــــنظیم شـــــــیوهی زنـــــــدگـــــــی بـــــــه ایـــــــشان 
تـجویـز شـد . وجـود ایـن دسـتگاه بـرای 

آکــــــــادمــــــــی ایــــــــن جــــــــایــــــــگاه را دارد کــــــــه 

هـــنرجـــویـــان و مـــربـــیان مـــی تـــوانـــند بـــه 
طــــور دقــــیقتــــری تــــمریــــنات و وضــــعیت 
انـــــــــرژی خـــــــــود را تـــــــــحت نـــــــــظر داشـــــــــته 
بـــاشـــند و اثـــرات تـــمریـــنات را در خـــود 

دنـــــــــــــبال کـــــــــــــنند . هـــــــــــــمچنین دســـــــــــــتگاه 
Acugraph بــــــــــــــراســــــــــــــاس وضــــــــــــــعیت 
انـــــرژی افـــــراد پـــــیشنهاد هـــــایـــــی بـــــرای 
بـرنـامـهی تـغذیـه ارائـه مـی دهـد کـه مـی 
تــوانــد بــرای عــالقــهمــندان بــسیار مــفید 

باشد .     
 

دوســـــتانـــــی کـــــه عـــــالقـــــه دارنـــــد بـــــا ایـــــن 
دســـتگاه وضـــعیت مـــریـــدیـــن هـــای خـــود 

را اســـکن کـــنند مـــی تـــوانـــند بـــا شـــماره 
۰۲۱۲۲۰۲۳۱۷۷ تـماس گـرفـته و وقـت 


بگیرند .
 



عـليـنژاد: ووشـوي ايـران 
مـورد اعـتماد فـدراسـيون 

جـهانـي اسـت  

رئيس فدراسيون ووشو ايران، گفت:« 
واگذاري مسئوليت کميتهی انضباطي 

فدراسيون جهاني به ما، نشانگر اهميت 
و اعتماد ووشو ايران براي فدراسيون 


جهاني است.»

بـــــــه گـــــــزارش روابـــــــط عـــــــمومـــــــي فـــــــدراســـــــيون 
ووشــــــو؛ دکــــــتر «مهــــــدي عــــــلينــــــژاد» ضــــــمن 
بـيان مـطلب فـوق، اظـهار داشـت: «يـکي از 
مـــواردي کـــه در تجـــديـــد نـــظر اســـاسنـــامـــهی 
فـــدراســـيون جـــهانـــي مـــورد تـــاکـــيد اعـــضاي 
هـيات رئـيسه قـرار داشـت و پـس از آن نـيز 
بـــــــــــــه تـــــــــــــصويـــــــــــــب رســـــــــــــيد، تـــــــــــــشکيل کـــــــــــــميته 


انضباطي بود.»

وي ادامــه داد: «بــا انــتخاب بــنده بــه عــنوان 
رئـــيس ايـــن کـــميته، «ســـانـــي تـــانـــگ» رئـــيس 
فـــــدراســـــيون کـــــانـــــادا و عـــــضو ديـــــگر هـــــيات 
رئـــــيسه فـــــدراســـــيون جـــــهانـــــي و «پـــــيتر وار» 
نـــــــــايـــــــــب رئـــــــــيس کـــــــــميته فـــــــــني جـــــــــهانـــــــــي از 
انگلســـــــــتان ايـــــــــن کـــــــــميته شـــــــــکل اجـــــــــرايـــــــــي 


گرفت.» 

وي افــزود: «از ايــن پــس در مــورد تخــلفات 
صـــورتگـــرفـــته در ووشـــو جـــهان ايـــن کـــميته 
بـــــه عـــــنوان عـــــالـــــيتـــــريـــــن رکـــــن انـــــضباطـــــي 
فــدراســيون جــهان تــصميم خــواهــد گــرفــت و 
حــــــــــکم آن قــــــــــطعي و قــــــــــابــــــــــل اجــــــــــراســــــــــت و 
اســـــتيناف نـــــدارد. هـــــر فـــــردي هـــــم بـــــه حـــــکم 
 CAS مــــــــــعترض بــــــــــود بــــــــــايــــــــــد بــــــــــه دادگــــــــــاه


شکايت کند.» 

عـــــلينـــــژاد ادامـــــه داد: «رئـــــيس فـــــدراســـــيون 
جـهانـي چـند روز قـبل بـا بـنده تـماس گـرفـت 
و در خـــــــــــــــــصوص تـــــــــــــــــشکيل ايـــــــــــــــــن کـــــــــــــــــميته 
صـــحبتهـــايـــي صـــورت گـــرفـــت و در نـــهايـــت 
حـــکم مـــسئولـــيت آن بـــراي بـــنده صـــادر شـــد 
کــــــه ايــــــن مــــــوضــــــوع نــــــشاندهــــــندهی ســــــطح 
بــاالي ديــپلماســي ايــران در ســطح جــهان و 
رابــــــطهی خــــــوب مــــــا از يــــــک ســــــو و اعــــــتماد 
مــــــسئوالن فــــــدراســــــيون جــــــهانــــــي بــــــه ووشــــــو 


ايران از سوي ديگر است.» 

مـــــــنصوريـــــــان ســـــــطح فـــــــني و دشـــــــواري ايـــــــن رقـــــــابـــــــت را هـــــــمســـــــطح بـــــــا 
پــيکارهــاي قهــرمــانــي جــهان تــوصــيف کــرد و افــزود: «تجــربــهای مــفيد از 
مــبارزه در لــيگ چــني کســب کــردم و بــه طــور يــقني در ســالهــاي پــيشرو 


کمکی شايان برايم خواهد بود.»

وي در خــصوص شــرايــط مــالــي حــضور در لــيگ چــني، گــفت: «از نــظر 
مـالـي هـم ايـن مـسابـقههـا بـرايـم خـوب بـود، امـا هـدفـم ارتـقاء سـطح فـني 


و کسب تجربه است.»

لــژيــونــر ووشــوي ايــران بــا اشــاره بــه جــايــگاه رفــيع رشــته ووشــو در چــني 
کـــــه قهـــــرمـــــان جـــــهان مـــــحسوب مـــــيشـــــود، گـــــفت: «ســـــه روز قـــــبل از هـــــر 
ديـــــدار، ســـــالـــــنهـــــا بـــــا نـــــورپـــــردازيهـــــاي خـــــاص آمـــــاده مـــــيشـــــد و ايـــــن 
مــسابــقههــا بــراي رســانــههــا و شــبکههــاي مــختلف کــشور چــني اهــميتی 
ويــــژه دارد. نــــکته جــــالــــب ايــــن اســــت کــــه از بــــچههــــاي کــــوچــــک تــــا افــــراد 
پــــابــــهســــنگــــذاشــــته بــــراي تــــماشــــاي مــــبارزههــــا بــــا اشــــتياق در ســــالــــنهــــا 


حضور مييابند.»

الـــــــــهه مـــــــــنصوریـــــــــان گـــــــــفت: «چـــــــــينيهـــــــــا واقـــــــــعاً ســـــــــختکوش هســـــــــتند و 
تــــمريــــنهــــای دشــــواري بــــرگــــزار مــــيکــــنند و از حــــضور در جــــمع آنــــان، 


تجربهای ارزشمند کسب کردم.» 

مـــنصوريـــان در پـــايـــان گـــفت: «اکـــنون روش مـــبارزه بـــا چـــينيهـــا را بـــه 
خــوبــي مــيدانــم و مــطمئن بــاشــيد در مــسابــقههــای آيــنده بــه راحــتي در 

برابر آنان مبارزه خواهم کرد.»

همایش ساالنهی تای چی کاران

۴۸

بــاتــوجــه بــه مــشکالتــی کــه از لــحاظ مــجوزهــای وزارت کــشور 
بــرای بــرگــزاری مــراســم روز جــهانــی تــای چــی و چــی کُــنگ ، 
امــــسال در اردیبهشــــت مــــاه پــــیش آمــــد ، کــــمیته تــــای چــــی در 

نــــظر دارد در تــــاریــــخ ۱۰ شهــریــور مــاه ۹۶ هــــمایــــشی بــــه 

مـناسـبت گـردهـمایـی و اتـحاد تـای چـی کـاران سـراسـر کـشور 

برگزار کند .  
جــــزیــــیات ایــــن هــــمایــــش مــــتعاقــــبا از طــــریــــق ســــایــــت و کــــانــــال 


کمیته تای چی به اطالع عالقهمندان خواهد رسید . 



۴۹

شـشـگاـنهی طـالـيي 
ووشـوي ايـران در بـازي 

هـاي کـشورهـاي اسـالمـي/ 
حـماسـه در ـباکـو 

 
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.

 بــــه گــــزارش روابــــط عــــمومــــي فــــدراســــيون 
ووشـــــــــو؛ در آخـــــــــريـــــــــن روز رقـــــــــابـــــــــتهـــــــــاي 
ووشــــــــــوي چــــــــــهارمــــــــــني دوره بــــــــــازيهــــــــــاي 
همبســــــــتگي کــــــــشورهــــــــاي اســــــــالمــــــــي در 
جـــــمهوري آذربـــــايـــــجان، مـــــبارزات فـــــينال 

اوزان مختلف (هفت وزن) برگزارشد.

مـــــــــلي پـــــــــوش ايـــــــــران، در فـــــــــينال و بـــــــــراي 
کســـب مـــدال طـــال بـــا «آيـــمان محـــمد» از 
مـصر رقـابـت کـرد و در پـايـان مـبارزه اي 
ســــخت بــــه بــــرتــــري دســــت يــــافــــت و مــــدال 


طال را بر گردن آويخت.

بــــــا ايــــــن اوصــــــاف تــــــيم 6 نــــــفره ووشــــــوي 
ايـران بـا 6 طـالي «مـعني حـاجـي زاده»، 
«مهـدي محـمدي»، «عـرفـان آهـنگريـان»، 
«فـــــــرود ظـــــــفري»، «ســـــــعيد فـــــــاضـــــــلي» و 
«يــــزدان مــــيرزايــــي» بــــه کــــار خــــود پــــايــــان 
داد تـا بهـتريـن عـملکرد را در بـني تـمامـي 
رشـته هـاي اعـزامـي ايـران بـه بـازي هـاي 


کشورهاي اسالمي داشته باشد.

«حسني اوجاقي» و «کيوان 
شيرآقايي» هدايت تيم ملي ووشوي 


ايران را برعهده داشتند.

بــــه گــــزارش روابــــط عــــمومــــي فــــدراســــيون ووشــــو، دکــــتر مــــسعود 
سـلطانـيفـر در نشسـت بـا روسـاي فـدراسـيونهـاي ورزشـي بـه 
تحــــــليل عــــــملکرد کــــــاروان ورزشــــــي ايــــــران در چــــــهارمــــــني دورهی 
بــازيهــاي همبســتگي کــشورهــاي اســالمــي در بــاکــو، پــايــتخت 


جمهوري آذربايجان پرداخت.
او در بــــــــخشي از صــــــــحبتهــــــــاي خــــــــود بــــــــا تــــــــمجيد از نــــــــتايــــــــج 
ووشـــوکـــاران ايـــران، گـــفت: «نـــتايـــجي کـــه ايـــن تـــيم کســـب کـــرد، 
بهــتر از آن چــيزي بــود کــه پــيشبــيني مــيشــد.» وزيــر ورزش و 
جــــــوانــــــان در بــــــخشي ديــــــگر از صــــــحبتهــــــاي خــــــود از زحــــــمات 
دســــــــتانــــــــدرکــــــــاران کــــــــاروان ايــــــــران، ورزشــــــــکاران، مــــــــربــــــــيان و 
ســــرپــــرســــتان تــــقديــــر کــــرد و مجــــموع مــــدالهــــاي کســــبشــــده را 


مناسب دانست.

دکــــــتر ســــــلطانــــــي فــــــر اظــــــهار کــــــرد: «مــــــدالآوران ايــــــن دوره از 
بــازيهــا بــه تــرتــيب بيســت، دوازده و هشــت ســکهی طــال پــاداش 


دريافت ميکنند.»
تـــــيم مـــــلي ووشـــــوي ايـــــران بـــــا شـــــش ســـــانـــــداکـــــار در بـــــازيهـــــاي 
کـشورهـاي اسـالمـي حـضور يـافـت و بـا کسـب شـش مـدال طـال 


و موفقيتي صددرصدي به کار خود پايان داد.

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



۵۰

تـقديـر و تـشکر کـيومـرث 
هـاشـمي از کـاروان اعـزامـي 

ـبه ـباکـو  

 
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 ادامــــــه داد: «در خــــــاتــــــمهی بــــــازیهــــــاي 
کــشورهــاي اســالمــي بــاکــو 2017 و کســب 
98 (39 طــال، 26 نــقره و 33 بــرنــز) مــدال 
و عـنوان سـومـي تـوسـط ورزشـکاران ايـرانـي 
بـا تـکيه بـر نـيروي جـوان و درخـشش بـانـوان 
ايــرانــي، بــر خــود وظــيفه مــيدانــيم از مــردم 
عـــــــــزيـــــــــز کـــــــــه در تـــــــــمامـــــــــي مـــــــــياديـــــــــن دعـــــــــاي 
خــــــــيرشــــــــان بــــــــدرقــــــــه راه ورزشــــــــکاران بــــــــوده 
اســــــــــت، دولــــــــــت مــــــــــحترم، مجــــــــــلس شــــــــــوراي 
اســــــــــــالمــــــــــــي و بــــــــــــخصوص وزارت ورزش و 
جــــوانــــان کــــه بــــا حــــمايــــتهــــاي خــــود هــــمواره 
مـــــــــــايـــــــــــهی دلـــــــــــگرمـــــــــــي خـــــــــــانـــــــــــواده بـــــــــــزرگ و 
فــــــــــــــرهــــــــــــــيختهی ورزش کــــــــــــــشور بــــــــــــــوده و در 
تـــــــمامـــــــي مـــــــراحـــــــل آمـــــــادهســـــــازي تـــــــيمهـــــــاي 
اعــــــزامــــــي، کــــــميتهی مــــــلي املــــــپيک را يــــــاري 
کــــردنــــد، کــــمال تــــشکر و قــــدردانــــي خــــود را 


بجا آوريم.»

ووشو به عنوان دروس اصلي رشتهی 
کارشناسي علوم تربيت بدني معرفي شد 

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.

وزارت علوم، رشتهی ووشو را به عنوان دروس اصلي 
رشته کارشناسي علوم تربيت بدني معرفي کرد
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شـشمين دوره جـام پـارس  
طـالي فـرم تـاي چـي چـوان بـراي 

نـمايـنده انـدونـزي  

 
به گزارش روابط عمومي فدراسيون 

ووشو؛ اين مسابقات با حضور 
نمايندگان کشورهاي عراق، 

قزاقستان، بلغارستان، بالروس، 
اندونزي، سنگاپور، برونئي، هند، 

لبنان، ارمنستان، افغانستان، 
بنگالدش، پاکستان و ايران (تيم هاي 
پارس جنوبي و شهرداري دامغان) در 

دو بخش ساندا و تالوي مردان در 
سالن غدير سمنان، آغاز شد .  

در رقابت هاي فرم تاي چي چوان، 
«بوبي گوناوان» از اندونزي با کسب 

امتياز 9،54 به 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.

اولین پایان نامهی فلسفهی علمِ چی کُنگ 
تدوین شد 

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

محمد حسن شفیعی در مقطع 
کارشناسی ارشد ، رشتهی 

فلسفه علم بود ، در دانشگاه 
امیرکبیر تهران  با حضور دکتر 
زیبا کالم ، دکتر کریمی ، دکتر 

کاظمی و حامد کاتوزی  تصویب 
و منتشر شد که گامی ارزشمند 
در تبیین مبانی فلسفی و معرفت 
شناسی چیکنگ در علم است .  

این دستاورد ارزشمند را به 

جامعهی تای چی و چی کُنگ کشور تبریک می گوییم. 



 
فصلنامهی الكترونيكی آكادمی رهسان 

شمارهی سوم، بهار ۱۳۹۶ 
سردبیر : ثمین نبیپور  
زير نظر حامد كاتوزی،  

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

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

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

  ارسال كنند.  
 

همكاران اين شماره: 
 حامد كاتوزی، ثمین نبیپور، نینا گود آسیایی،  

ارسالن حاجینيلی، 

®

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

 
         ره سان
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