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سرمقاله
رهنــــامه یــک ساله شــــــد
بmmسیار خmmوشmmحالmmم از ایmmنکه چmmهارمmmین شmmمارهی رهنmmامmmه منتشmmر شmmد و بmmدیmmن تmmرتmmیب ایmmن نشmmریmmه یmmکسالmmه شmmد .
سmال گmذشmته هmمین مmوقmع بmود کmه بmرنmامmهریmزی هmای چmندمmاهmه سmرانmجام بmه مmرحmلهی اجmرا درآمmد و تmیمی بmرای
انmتشار رهنmامmه شmروع بmه کmار کmرد  .در ایmن مmدت کmم کmم ایmن  ،اولmین نشmریmهی تmخصصی تmای چmی و چmی کُmنگ
 ،شmکل خmودش را پmیدا کmرده و مmخاطmبان خmاص خmود را هmم یmافmته اسmت  .خmوشبmختانmه اسmتقبال خmوبmی هmم از
نشmmریmmهی جِ m
mوان مmmا بmmه عmmمل آمmmد  .حmmتما ایmmن رهنmmامmmه بهmmتر از پmmیش در راه خmmواهmmد بmmود و مmmخاطmmبان بیشmmتری در
این راه به آن خواهند پیوست .
رهنmامmهی رهسmان  ،فmقط یmک نشmریmه بmا مmحتوای تmخصصی نیسmت  ،بmلکه یmک خmط فmکری اسmت .خmط فmکریای کmه
سmعی دارد مmخاطmبان خmود را در راه نmگه دارد  .در راه تmفکر  ،تmآمmل  ،تmمریmن و درک مmسیر زنmدگmی  .بmه هmمین
دلیل نام آن رهنامه است .
در ایmن یmک سmال گmذشmته هmمراهmان خmوبmی داشmتیم کmه بmا رهنmامmه هmمراه بmودنmد و هسmتند  ،تmالشهmا و هmمراهmی
هmای ایmشان را قmدر مmیدانmیم و از سmایmر عmالقmهمmندان بmرای تmولmید مmحتوایmی پmویmا دعmوت مmیکmنیم  .ایmن نشmریmه
در یmک سmال گmذشmته و هmمینطور احmتماال در  ۲سmال آیmنده بmه صmورت فmصلنmامmه خmواهmد بmود  ،امmا امmیدواریmم کmه
به زودی به ماهنامه تبدیل شود و بتوانیم محتوایی پویاتر هر ماه ارائه کنیم .
هmمانmطور کmه در ایmن چmهار شmماره مmالحmظه مmیکmنید  ،ایmن نشmریmه سmعی دارد حmوزهی جmسمانmی  ،انmرژتmیک و
ذهنی را پوشش دهد  ،دلیل محتوای انتخابی هم همین موضوع است که هر سه سطح را پوشش دهد .
هmنر زنmدگmی کmردن  ،یmک هmن ِر پmویmا و دایmنامmیک اسmت کmه هmم از دانmش بmاسmتانmی و تجmربmیات ارزشmمند گmذشmتگان
بهmره مmی بmرد و هmم سmعی دارد دانmش نmویmن امmروزی را نmیز در نmظر داشmته بmاشmد و کmسانmی کmه ایmنطور بmه ایmن
هmنر نmگاه مmی کmنند  ،بmه دور از تmعصبات دورههmای مmختلف  ،سmعی در درک حmقیقت مmعنای زنmدگmی بmه صmورت
کmامmال مmتواضmعانmه دارنmد  .مmا نmیز سmعی کmردیmم در رهنmامmه  ،از بmاسmتانmی تmریmن مmکتوبmات و تجmربmیات در حmوزهی
تmای چmی و چmی کُmنگ در کmنار مmدرن تmریmن دانmشبmدسmت آمmده در حmوزهی ذهmن و خmودآگmاهmی بmگویmیم و مmن فmکر
مmی کmنم ایmن خ ِ
ِ
mقیقت مmحض اسmت و نmه چmنگ
mود راه اسmت  .نmه مmانmدن در دانmش چmند هmزار سmال پmیش لmزومmا ح
زدن به علم ِ معاصر ،راه گشای کامل برای جستجو کنندگان معنایِ زندگی است .
راه از تمامی دوره ها می گذرد و خود همچنان راه است  ،بدون آغشتهگی به هیچ دورهای ..

حامد کاتوزی
آکادمی ﺭﻩﺳﺎﻥ®
تابستان ۹۶
hamedkatoozi@yahoo.com

۱

روز جهانی چیکُنگ

ی mmکشنبه  ۲۲م mmرداد ام mmسال ،نخس mmتین روز ج mmهان mmی ت mmمری mmن ه mmمگان mmی چ mmیک mmنگ در ای mmران و دی mmگر
کmmشورهmmای جmmهان گmmرامmmی داشmmته شmmد .در ایmmن تmmمریmmن هmmمگانmmی کmmه در پmmارک مmmلت و بmmا مmmربmmیگmmری
حmmامmmد کmmاتmmوزی ،دبmmیر کmmمیتهی تmmایچmmی چmmوان فmmدراسmmیون جmmهانmmی ووشmmو و مmmربmmی و داور بmmیناملmmللی
تmایچmی و چmیکmنگ بmرگmزار شmد .در ایmن تmمریmن ،عmالوه بmر اشmاره بmه ویmژگmیهmا و تmاثmیرات چmیکmنگ،
چ mmندی mmن ت mmمری mmن و در پ mmای mmان ،م mmراق mmبهای ک mmوت mmاه ت mmوس mmط ش mmرک mmتک mmنندهه mmا ان mmجام ش mmد .ش mmعار »ب mmگذار
چ mmیک mmنگ س mmالم mmتی ب mmه ت mmو ب mmیام mmوزم« ش mmعار ای mmن روز ب mmود ک mmه ع mmالوه ب mmر ته mmران ،در دی mmگر شه mmره mmای
ایران هم دوستداران و هنرجویان این رشتهی گسترده را به تمرین گروهی تشویق میکرد.

۲

زادگmmاه چmmیکmmنگ هmmنر اصmmیل حmmفظ سmmالمmmتی ،در چmmین بmmاسmmتان اسmmت .چmmی کmmنگ در حmmقیقت هmmنر
تسmmلط بmmر انmmرژی درونmmی بmmدن انmmسان اسmmت کmmه از دیmmربmmاز در مmmراکmmز سmmالمmmتی و رزمmmی چmmین مmmورد
تmوجmه قmرار داشmته اسmت .بmه زبmان امmروزی ،چmیکmنگ روش تسmلط و تmنظیم مmیدان الmکترومmغناطmیس
بmدن بmا هmدف ارتmقا سmالمmت و کmیفیت زنmدگmی تmعریmف مmیشmود .امmروزه چmیکmنگ ،روشmی درمmانmی و
سالمتی پذیرفتهشده در فهرست سازمان بهداشت جهانی است.
بmmرای درک بهmmتر نmmحوهی کmmارکmmرد تmmمریmmنهmmا و راهmmکارهmmای چmmیکmmنگ ،نخسmmت بmmایmmد بmmه تmmعریmmف طmmب
ک mmلن mmگر ب mmپردازی mmم .ی mmکی از ت mmئوریه mmای م mmهم در درم mmان ک mmه ب mmسیاری از روشه mmای درم mmان mmی از آن
س mmرچ mmشمه گ mmرف mmتهان mmد ،سیس mmتم درم mmان mmی ک mmلن mmگر اس mmت ک mmه ه mmم در غ mmرب و ه mmم در ش mmرق در ک mmان mmون
تmوجmهات قmرار دارد .طmب سmنتی چmین یmا  Traditional Chinese Medicineهmم زیmرمجmموعmهی
ایmن سیسmتم طmبقهبmندی مmیشmود .بmه طmور کmلی روشهmای درمmانmی در طmب سmنتی چmین شmامmل طmب
سmوزنmی ،مmوکmس ،طmب گmیاهmی ،طmب فmشاری ،طmب تmغذیmه و چmیکmنگ مmیشmود کmه مmعموالً در درمmان
بmیماریهmا ،تmرکmیبی از ایmن روشهmا مmورد اسmتفاده قmرار مmیگmیرد .تmئوری پmایmه در تmمام ایmن روشهmا
بmر اسmاس تmعادل انmرژی چmی اسmت کmه دو تmئوری یmنویmانmگ و پmنج عmنصر در ارتmباط مسmتقیم بmا آن
قmرار دارنmد .پmزشmکان چmینی بmیش از  3000سmال بmه رشmد و تmوسmعهی ایmن فmلسفهی درمmانmی کmمک
کmmرده و آن را بmmه صmmورت عmmملی بmmه کmmار گmmرفmmتهانmmد .هmmدف درمmmانmmی ایmmن روشهmmا ،تmmنظیم جmmریmmان چmmی
در بmدن و از مmیان بmردن مmوانmع تحmرک آن اسmت .تmوقmف چmی ،فmزونmی یmا کmاهmش آن در یmک نmقطهی
خmاص ،بmه بmروز عmالئmم بmیماری منجmر مmیشmود .امmروزه ،اسmتفاده از چmیکmنگ بmرای حmفظ سmالمmت
و بهmmبود آن بmmسیار مmmتداول اسmmت .تmmنها در کmmشور چmmین ،بmmیش از  60مmmیلیون نmmفر آن را جmmزئmmی از
فmعالmیت روزانmه خmود قmرار دادهانmد؛ تmمریmنهmای چmیکmنگ بmه طmور کmلی بmه سmه دسmتهی اصmلی تmقسیم
مmmیشmmود :مmmراقmmبهی درونmmی ،حmmرکmmات بmmدنmmی و تmmمریmmنهmmای تmmنفسی .در تmmمریmmنهmmای چmmیکmmنگ فmmرد بmmه
آگmاهmی از نmحوۀ احmساس چmی در ذهmن و بmدن خmود مmیرسmد .پmس
از درک آن ن mmیز در م mmراح mmل ب mmاالت mmر م mmیت mmوان mmد چ mmی را آگ mmاه mmان mmه در
بmدن خmود بmه جmریmان و حmرکmت بmیندازد .در هmنرهmای رزمmی درونmی
بmا بmه کmارگmیری چmی ،فmرد مmیتmوانmدبmا تmکیه بmر نmیروی ذهmن و بmدن
از خmود دفmاع کmند .بmارزتmریmن و بهmتریmن نmمونmۀ ایmن تmوانmایmی و تmاثmیر
درون mmی و ب mmیرون mmی چ mmی ،ت mmایچ mmی اس mmت .از ن mmظر ط mmب چ mmینی ب mmه
کmmارگmmیری چmmیکmmنگ در دو سmmطح قmmابmmل بmmررسmmی اسmmت :بmmیرونmmی و
درونی.

⽓气功

۳

در سmالهmای اخmیر ،تmحقیقات بmسیاری از اثmر چmیکmنگ در مmواردی از جmمله فmشار خmون ،تmنظیم هmورمmونهmای
جmmنسی ،عmmملکرد قmmلب و امmmواج مmmغزی ،تmmراکmmم اسmmتخوان ،سmmرطmmان ،کmmهولmmت و جmmریmmان خmmون در مmmغز ،صmmورت
گmرفmته کmه نmتایmج آن ،هmمه نmشان از تmاثmیر مmثبت چmیکmنگ و بmه تmعادلرسmانmدن انmرژی چmی در بmدن ،بmر مmشکالت
س mmالم mmتی ان mmسانه mmاس mmت .چ mmیک mmنگ ام mmروز در ب mmسیار ج mmوام mmع ،در ج mmای mmگاه ط mmب م mmکمل م mmورد اس mmتفاده ق mmرار
میگیرد.
تmایچmی ،یmکی از هmنرهmای رزمmی بmاسmتانmی ،و از مmحبوبتmری ِmن ایmن هmنرهmا در جmهان اسmت .ایmن هmنر بmا نmگرش
عmmمیق فmmلسفی و بmmا کmmمک چmmرخmmش انmmرژی چmmی در بmmدن ،از تmmاثmmیرگmmذارتmmریmmن هmmنرهmmای رزمmmی تmmاریmmخ بmmه حmmساب
مmmیآیmmد .یmmکی از اصmmلیتmmریmmن مmmراقmmبههmmای متحmmرک و تmmمریmmنهmmای چmmیکmmنگ ،تmmایچmmیچmmیکmmنگ اسmmت .در ایmmن
م mmورد ،ب mmسیاری از دان mmشگاهه mmای م mmعتبر دن mmیا ،ت mmحقیقات mmی گس mmترده درب mmارهی ت mmاث mmیر ای mmن ت mmمری mmن ب mmر به mmبود
بmmیماریهmmای مmmختلف انmmجام دادهانmmد .آنچmmه امmmروز بmmه عmmنوان طmmب مmmکمل در طmmب غmmربmmی شmmناخmmته مmmیشmmود،
صدها سال است که روش اصلی درمانی در شرق خصوصا ً در چین ،به حساب میآید.

۴

از م0یان م0همت0ری0ن ف0وای0د ف0یزی0ول0وژی0ک و روان0ی ت0ایچ0یچ0یک0نگ م0یت0وان ب0ه ای0ن م0وارد
اشاره کرد:
افزایش عملکرد قلب
باعث درمان و جلوگیری از امراض قلبی
افزایش دفع اوره
کاهش بزاق دهان
افزایش تنفس
ناپدید شدن درد کمر و گردن
تعادل فشار خون
افزایش توانایی ماهیچه ها
انعطاف پذیری و نرم شدن ماهیچه ها وزردپی ها
تقویت عضالت بدن
سالم ماندن ریه
بهبود جریان گردش خون
تاثیرات روانی تای چی– چی کنگ
باعث افزایش آستانه تحمل
مدیریت بیشتر بر هیجانات
کاهش استرس
افزایش آگاهی وهوشیاری
کاهش تنش و افسردگی
کاهش اضطراب
کاهش خشم
کاهش خستگی
افزایش تمرکز و آرامش فکری
تقویت روحی و عصبی

۵

ورزش چmینی تmایچmی کmه بیشmتر بmه عmنوان هmنر رزمmی درونmی شmناخmته مmیشmود ،بmرای بهmبود سmالمmتی ،افmزایmش
طmول عmمر ،آرامmش روانmی ،تmمرکmز ذهmنی ،تmقویmت مmاهmیچههmا و افmزایmش انmرژی درونmی بmدن یmا چmی مmفید اسmت.
عmmالوه بmmر ایmmن ،تmmمریmmنهmmای تmmایچmmی ،مmmوجmmب افmmزایmmش آگmmاهmmی فmmرد از بmmدن ،بهmmبود تmmعادل و هmmماهmmنگی مmmیشmmود.
مmmطالmmعات انmmجامشmmده دربmmارهی هmmنر تmmایچmmی نmmشان مmmیدهmmد ایmmن ورزش تmmاثmmیر مسmmتقیمی بmmر افmmزایmmش کmmارکmmرد
سیسmتم ایmمنی بmدن ،کmاهmش فmشار خmون و دیmابmت ،بهmبود کmارکmرد قmلب و ریmههmا و کmند کmردن پیشmروی بmیماری
آرت mmری mmت روم mmات mmوئ mmید دارد .ع mmالوه ب mmر ای mmن ،ت mmایچ mmی ب mmیخ mmواب mmی ،خس mmتگی ،درد ،اض mmطراب و افس mmردگ mmی را در
صورت تمرین منظم و حضور ذهن در زمان انجام برطرف میکند.
تmایچmی بmاعmث مmیشmود اسmتخوانهmا ،مmفاصmل و مmاهmیچههmا بmه صmورت سیسmتماتmیک و مmنظم ورزش داده شmونmد
و قmطر اسmتخوانهmا افmزایmش یmابmند .حmرکmات آرامبmخش پmیچشی و چmرخmشی تmایچmی مmی تmوانmد بmاعmث افmزایmش
ت mmراک mmم اس mmتخوان mmی و ض mmخیمت mmر ش mmدن س mmطح آنه mmا در ن mmاح mmیهی م mmفاص mmل م mmیش mmود .ع mmالوه ب mmر ای mmن ،ت mmایچ mmی
ت mm mان mm mدونه mm mا و ل mm mیگام mm mنته mm mا را ت mm mقوی mm mت م mm mیک mm mند .ه mm mمچنین ،ت mm mایچ mm mی ب mm mر به mm mبود ع mm mملکرد دس mm mتگاه ه mm mاض mm mمه،
نmmاراحmmتیهmmای روده و مmmعده ،گmmردش انmmرژی ،تmmنظیم گmmردش خmmون ،عmmملکرد قmmلب ،تmmقویmmت دیmmوارهی سmmرخرگهmmا،
تنظیم سوختوساز بدن و ریتم تنفسی موثر است.
طmبق پmژوهmشهmای انmجامشmده در مmوسmسههmای درمmان سmرطmان در سmراسmر جmهان ،انmجام تmمریmنهmای تmایچmی
توسط بیماران سرطانی نتایجی از این دست را به دنبال دارند:
بهبود کیفیت زندگی و خواب
کاهش درد و اضطراب و افسردگی
کاهش عوارض جانبی درمانهای دارویی
افزایش عزت نفس
بهبود عملکرد و هماهنگی قلب و ریه
انعطافپذیری ماهیچهها و مفاصل
سmال گmذشmته ،تmحقیقی جmامmع از سmوی آکmادمmی رهسmان بmا هmمکاری طmب مmکمل وزارت بهmداشmت در کmشورمmان
انmجام شmد کmه در آن تmاثmیرات چmیکmنگ بmر سmرطmان بmررسmی شmد .چmیکmنگ از دیmدگmاه تmاثmیرگmذاری بmر حmوزهی
ال mmکتروم mmغناط mmیس ب mmدن ت mmاث mmیر بس mmزای mmی ب mmه ع mmنوان ی mmک روش ح mmمای mmتی ت mmکمیلی س mmرط mmان در رون mmد ای mmن ب mmیماری
داشmmت .حmmاصmmل ایmmن تmmحقیق مmmقالmmهای بmmود کmmه در دو کmmنگرهی بmmیناملmmللی عmmلمی تmmخصصی منتشmmر شmmد و مmmورد
توجه بسیار قرار گرفت.

۶
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مصاحبه با حامد کاتوزی
مدرس و داور بیناملللی تایچیچوان و بنیانگذار آکادمی رهسان

زندگی همان راه است…
مصاحبه :ثمین نبیپور

ی mmک س mmال از ش mmروع ف mmعال ِ m
mیت ف mmصلن mmام mmهی ت mmخصصی آک mmادمm mیِ رهس mmان ،رهن mmام mmه،
مmmیگmmذرد .در ایmmن یmmک سmmال الmmبته رشmmد و شmmکوفmmایmmی و جmmاری بِ m
mدون فmmعالmmیتهmmای ایmmن
آکmmادمmmی مmmثل سmmالهmmای گmmذشmmته ،مmmسیری قmmابmmلتmmوجmmه طmmی کmmرده اسmmت .شmmایmmد بmmرای
ب mmرخ mmی ای mmن س mmوال پ mmیش آم mmده ب mmاش mmد ک mmه ح mmاال ک mmه ت mmایچ mmی و چ mmیک mmنگ ب mmخشی از
بmmدنmmهی فmmدراسmmیون ووشmmو هسmmتند ،پmmس دیmmگر چmmه نmmیازیسmmت بmmه حmmضور مmmوسmmسهای
مmثل رهسmان؟ بmه ایmن بmهانmه ،و بmرای آشmنایmی بیشmترمmان بmا حmوزههmای گسmتردهی ایmن
آکmادمmی ،پmای صmحبتهmای آقmای حmامmد کmاتmوزی ،مmوس ِ
mس آکmادمmیِ رهسmان ،مmربmی و
داور ب mmینامل mmللی و دب mmیر ک mmمیتهی ت mmایچ mmی چ mmوان ف mmدراس mmیون ووش mmو ای mmران نشس mmتیم.
پیشنهاد میکنیم این گفتوگوی خواندنی را از دست ندهید!

۸

رهسان یعنی چه؟
ِ
مانند راه یا همراه با مسیر.
رهسان یعنی
خmب اول بهmتر اسmت در مmورد ایmدهی اولmیهی ایmن اسmم تmوضmیح بmدهmم .الmبته مmعموالً در کmالسهmای جmدیmد در
ایmن مmورد صmحبت مmیکmنم ،امmا اکmنون ایmن امmکان فmراهmم آمmده کmه تmوضmیح بیشmتری ارائmه دهmم .هmمانطmور کmه
اکmثر مmخاطmبان رهسmان مmیدانmند ،شmروع کmار ایmن مmوسmسه بmا آمmوزش تmایچmی و چmیکُmنگ هmمراه بmود ،ولmی بmه
تmmدریmmج خmmدمmmات دیmmگری هmmم بmmه آن اضmmافmmه شmmد .مmmن بmmا مmmطالmmعهی روی مmmکاتmmب شmmرقmmی ،از سmmالهmmای پmmیش بmmه
فmلسفهی تmائmو بmسیار عmالقmهمmند شmدم ،الmبته ایmن مmنظور چmیزی کmه بmه عmنوان یmک شmریmعت در چmین مmیشmناسmند
نیسmmت ،بmmلکه فmmلسفهی بmmاسmmتانmmی آن کmmه بmmسیار شmmبیه بmmه سmmایmmر مmmکاتmmب عmmرفmmانmmی اسmmت .هmmمانطmmور کmmه احmmتماالً
مmیدانmید تmائmو یmا دائmو در زبmان چmینی بmه مmعنای راه یmا مmسیر اسmت و فmلسفهی تmائmو بmر ایmن اسmاس اسmتوار
اسmت کmه زنmدگmی و جmهان هسmتی از زمmان پmیدایmش تmا ابmد هmمچون مmسیری پmویmا اسmت کmه هmیچ سmکونmی نmدارد
و ایmن هmمان تmائmویmی اسmت کmه نmمیتmوان بmرآن نmام نmهاد )اولmین جmملهی تmائ ِ
mوت چmینگ( .خmب بmر ایmن اسmاس مmن
ب mmه ن mmظرم رس mmید ک mmه ن mmام م mmوس mmسهی م mmا اق mmتباس mmی از ای mmن م mmفهوم غ mmنی ب mmاش mmد .در اب mmتدا م mmن ع mmنوان »ره« را
انmتخاب کmردم ،چmرا کmه هmمان مmعنی را دارد و کmامmالً هmم پmارسmی اسmت ،امmا بmرای ثmبت بmرنmد ایmن نmام را قmبول
ن mm mکردن mm mد و ب mm mه پ mm mیشنهاد همس mm mرم،
خ mmان mmم ن mmینا آس mmیای mmی ،و ب mmا م mmشورت
آقmm mای ایmm mرج کmm mابmm mلی )زبmm mانشmm mناس
ب mmرجس mmتهی ک mmشور( ن mmام رهس mmان را
ب mmرای م mmوس mmسه ان mmتخاب ک mmردی mmم ک mmه
البته به نظر من بهتر هم شد.
رهس mm m mان در ح mm m mقیقت ن mm m mام ت mm m mجاریِ

تائو یا دائو در زبان چینی به معنای راه یا مسیر است و
فلسفهی تائو بر این اساس استوار است که زندگی و
جهان هستی از زمان پیدایش تا ابد همچون مسیری پویا
است که هیچ سکونی ندارد و این همان تائویی است که
نمیتوان برآن نام نهاد

مmm m m m mوسmm m m m mسهی ورزشmm m m m mی ووشmm m m m mو و
م mmطال mmعات ان mmرژی درون mmی ای mmران mmیان اس mmت ک mmه ب mmه ع mmنوان اول mmین م mmوس mmسهی خ mmصوص mmی در زم mmینهی ووش mmو و
سmبکهmای درونmیِ انmرژتmیک در سmال  ۱۳۸۸بmا مmجوز رسmمی از سmازمmان تmربmیت بmدنmی کmشور تmأسmیس شmد و
ِ
برند رهسان هم سال  ۱۳۹۲به طور رسمی ثبت شد.

ح0اال ک0ه از رهس0ان گ0فتیم ،ل0وگ0وی0ی ک0ه ن0شا ِ
ن آک0ادم0ی ش0ما ش0ده ،ک0نجکاویِ ب0یننده را تح0ری0ک
میکند .لطفا ً توضیح میدهید؟
ایmmن بmmخش مmmورد عmmالقmmهی خmmودم هmmم هسmmت  .ایmmن لmmوگmmو کmmه بmmعد از صmmرف دو سmmال طmmراحmmی و بmmرای رهسmmان
انmmتخاب شmmد ،کmmار دوسmmت عmmزیmmزم بmmابmmک مmmعدندار اسmmت .الmmبته بmmابmmک عmmزیmmزم آنmmقدر در حmmوزهی ایmmدهپmmردازی و
خmالقmیت مmوفmق اسmت کmه نmیاز بmه مmعرفmی نmدارد :ایmشان مmدیmر ایmده پmردازی و خmالقmیت مmوسmسه دار َوگ هسmتند.
در مmورد لmوگmو عmرض کmنم کmه جmزو مmعدود لmوگmوهmایmی اسmت کmه از لmحاظ طmراحmی کmامmال دو بُmعدی اسmت و از
لmmحاظ مmmعنایmmی چmmهار بُmmعدی ،چmmرا کmmه مmmفهومmmی از تmmغییر و حmmرکmmت را در خmmود نmmهفته دارد .دایmmره در فmmرهmmنگ
چmین بmاسmتان و تmائmو نmماد آسmمان و نmماد ووچmی و مmربmع نmماد زمmین اسmت ،مmثل سmکههmای قmدیmمی چmینی کmه

۹

شmmکل بmmیرونmmی آنهmmا دایmmره و سmmوراخ داخmmل آنهmmا مmmربmmع بmmود کmmه اشmmاره بmmه آسmmمان و زمmmین دارد.

در

لmmوگmmوی مmmوسmmسه مmmا داخmmل ،یmmک مmmربmmع قmmرار دادیmmم کmmه نmmماد زمmmین و در عmmین حmmال نmmماد
سmختی و چmارچmوب داشmنت اسmت کmه طmی خmطوطmی تmبدیmل بmه دایmره مmی شmود کmه ایmن
تmmبدیmmل هmmم اشmmاره بmmه نmmرم شmmدن و تmmبدیmmل از سmmختی بmmه نmmرمmmی دارد و در عmmین حmmال
اشmاره بmه مmسیری از زمmین تmا آسmمان ،ایmن مmسیر هmمان ره در رهسmان اسmت .در
ضmمن دلmیل ایmن کmه از پmنج خmط در ایmن لmوگmو اسmتفاده شmده ،اشmاره بmه پmنچ عmنصر
در ط mmب چ mmینی اس mmت .رن mmگ ه mmای ل mmوگ mmو ه mmم ب mmر اس mmاس پ mmنج ع mmنصر ان mmتخاب ش mmده
است.

چ00ه ش00د ک00ه ب00ه ف00کر ت00أس00یس ب00نیادی م00ثل آک00ادم00ی رهس00ان اف00تادی00د؟ ی00ا به00تر ،چ00ه زم00ان00ی ب00ه
ع0نوان ی0کی از ت0أث0یرگ0ذارت0ری0ن اع0ضای ج0ام0عهی ت0ایچ0ی و چ0یک0نگ ای0ران ،پِ0ی ب0ردی0د ک0ه ب0ه
وجود و فعالیت چنین پایگاهی نیاز هست؟
بmه ایmن سmوال بmایmد از چmند جهmت پmاسmخ دهmم ،اول ایmنکه مmن از هmمان سmال  ۱۳۸۳کmه مmربmیگری خmودم را در
حmmوزهی تmmایچmmی و چmmیکُmmنگ بmmه طmmور رسmmمی شmmروع کmmردم ،مmmعتقد بmmودم بmmایmmد سmmازمmmانهmmای خmmصوصmmی وجmmود
داشmته بmاشmند کmه بmتوانmند بmه صmورت مسmتقلتmر از فmضای اداری و اجmباری حmاکmم ،ایmدهپmردازی کmنند و فmضا
بmرای گسmترش و پیشmرفmت هmمهجmانmبهی ایmن عmرصmه را فmراهmم کmنند .آن زمmان تmازه فmدراسmیون ووشmو تmاسmیس
ش mmده ب mmود و خ mmیلی ف mmضای mmی ت mmحت ع mmنوان زی mmرمج mmموع mmهه mmای خ mmصوص mmی وج mmود ن mmداش mmت .ول mmی ب mmعده mmا ک mmه ب mmا
انmتصاب دکmتر عmلینmژاد ،ایmن فmدراسmیون روز بmه روز بmزرگتmر شmد ،ایmن عmرصmه بیشmتر پmدیmدار شmد و مmا هmم
بmmه عmmنوان یmmک مmmوسmmسه خmmصوصmmی تmmحت نmmظر فmmدراسmmیون ووشmmو شmmروع بmmه کmmار کmmردیmmم .دوم ایmmنکه فmmضاهmmای
اداری و فmmدراسmmیونmmی از لmmحاظ ضmmوابmmط و مmmراحmmل اداری چmmندان امmmکان فmmعالmmیتهmmای غmmیرضmmروری را بmmه مmmا
نmm mمیداد ،بmm mه طmm mور مmm mثال بmm mرای ایmm mجاد فmm mضای تmm mحقیقاتmm mی فmm mدراسmm mیون و کmm mمیتههmm mای زیmm mرمجmm mموعmm mه ،چmm mندان
عmmرصmmهای بmmرای فmmعالmmیت نmmداشmmتند ،چmmرا کmmه تmmمرکmmز اصmmلی فmmدراسmmیون و وزارت ورزش در درجmmهی اول روی
ح mmوزهی قه mmرم mmان mmی ق mmرار گ mmرف mmته و در درج mmهی دوم ه mmم ب mmحث گس mmترش ه mmمگان mmی ب mmود .ب mmه ه mmمین دل mmیل ب mmه ط mmور
مmm mثال ،بmm mرای ارتmm mباط بmm mین وزارت ورزش و وزارت عmm mلوم ،یmm mا فmm mدراسmm mیون ووشmm mو و وزارت بهmm mداشmm mت ،نmm mیاز بmm mه
موسسههایی است که به طور خصوصی با دغدغههایی متفاوت بتوانند این ارتباطات را برقرار کنند.
از سmmوی دیmmگر ،آن زمmmان بmmنده یmmک شmmرکmmت بmmا حmmدود  ۹سmmال سmmابmmقه مmmدیmmریmmتی داشmmتم و از سmmاز و کmmار ایmmن
مmmوضmmوع آگmmاه بmmودم ،بmmه هmmمین دلmmیل اقmmدام بmmه تmmأسmmیس ایmmن مmmوسmmسه کmmردم تmmا فmmضایmmی بmmرای فmmعالmmیت بیشmmتر
عالقهمندان و هنرجویان ،از جمله خودم ،تحت نظارت مراجع قانونی و ضوابط فدراسیونی فراهم شود.
در ن mmهای mmت ه mmدف از ت mmاس mmیس و ه mmمینط mmور جه mmتگ mmیری ف mmعال mmیته mmا ای mmن اس mmت ک mmه راه را بیش mmتر درک ک mmنیم و
زن mmدگ mmی را ن mmه ف mmقط ب mmه ع mmنوان ی mmک م mmقصد ب mmلکه ب mmه ع mmنوان ی mmک راه ب mmبینیم و ب mmتوان mmیم ب mmا ت mmکنیکه mmا و ام mmکان mmات
ِ
mیفیت ایmن راه را افmزایmش دهmیم .هmمین ایmده در تmمامmی فmعالmیتهmای رهسmان جmاری اسmت ،مmثالً مmا
مmوجmود ،ک
وقmmتی بmmرای مmmسابmmقههmmا یmmک تmmیم آمmmاده مmmی کmmنیم ،هmmدفمmmان فmmقط کسmmب مmmدال نیسmmت ،بmmلکه هmmدف اصmmلی ایmmن

۱۰

اسmm mت کmm mه بmm mه بmm mهانmm mهی آن مmm mسابmm mقه ،تmm mمریmm mن بیشmm mتری داشmm mته بmm mاشmm mیم و راه را بهmm mتر درک کmm mنیم .در مmm mورد
ه mmمای mmشه mmا ه mmم ه mmمینط mmور اس mmت؛ م mmسئلهی اص mmلی در ک mmنار ه mmم ب mmودن ،ت mmمری mmن ک mmردن ،درک ک mmردن و ارت mmقاء
ِ
کیفیت راه یا زندگی است.

هدف از تاسیس و همینطور جهتگیری فعالیتها این است که راه را بیشتر
درک کنیم و زندگی را نه فقط به عنوان یک مقصد بلکه به عنوان یک راه
ِ
کیفیت این راه را افزایش
ببینیم و بتوانیم با تکنیکها و امکانات موجود،
دهیم .همین ایده در تمامی فعالیتهای رهسان جاری است

ف0عال0یته0ا و آم0وزهه0ای آک0ادم0ی رهس0ان ش0ای0د در ن0گاه اول ،ارت0باط چ0ندان0ی ب0ه ه0م ن0داش0ته
ب 00اش 00ند ،در ص 00ورت 00ی ک 00ه ارت 00باط 00ی ظ 00ری 00ف م 00یان ه 00مهش 00ان دی 00ده ش 00ود .ل 00طفا ً در ای 00ن م 00ورد
توضیح دهید.
بmmله حmmتما ً .بmmایmmد عmmرض کmmنم فmmعالmmیت رهسmmان از مmmطالmmعه روی حmmوزهی انmmرژی شmmروع شmmد .بmmر اسmmاس فmmلسفهی
تmائmو و طmب چmینی ایmن حmوزه ارتmباطدهmندهی بmین ذهmن و جmسم اسmت .تmمام فmعالmیتهmای رهسmان هmم در ایmن
سmmه الیmmه تmmعریmmف مmmیشmmونmmد .الmmبته مmmا سmmطح جmmسمی مmmحض یmmا ذهmmنی مmmحض نmmداریmmم و سmmطوح مmmختلف بmmا
یmmکدیmmگر هmmمپmmوشmmانmmی دارنmmد .ولmmی در کmmل خmmدمmmات و فmmعالmmیتهmmای رهسmmان یmmا بیشmmتر در حmmوزهی انmmرژی هسmmتند
م mmان mmند چ mmیک mmنگ و ف mmنگش mmوی mmی ی mmا اس mmکن م mmسیره mmای ان mmرژت mmیک ،ی mmا بیش mmتر م mmتمرک mmز ج mmسم هس mmتند م mmان mmند
ک mmالسه mmای ب mmخشه mmای رزم mmی و م mmساب mmقات mmی ،ی mmا بیش mmتر م mmتمرک mmز ح mmوزهی ذه mmن هس mmتند م mmان mmند ک mmالسه mmای
مmکانmیزم تmفکر یmا نmوروسmایmنس و غmیره کmه الmبته در حmوزههmای مmختلف مmا از کmارشmناسmان مmتخصص آن حmوزه
اسmmتفاده مmmیکmmنیم و امmmکانmmی فmmراهmmم شmmده کmmه بmmشود ایmmن عmmرصmmههmmا را بmmه هmmم مmmرتmmبط کmmرد و در نmmهایmmت کmmیفیت
زندگی حاصل شود و همه از راه لذت ببرند.

از ن0ام رهس0ان ،پ0وی0ای0ی ،ح0رک0ت ،ت0غییر را در بس0تری از آگ0اه0ی و در م0سیری ه0موار ب0ه ذه0ن
خطور میکند .این مفاهیم چقدر در بطن فعالیتهای این آکادمی جریان دارد؟
راس mmتش پ mmاس mmخ دادن ب mmه ای mmن س mmوال ک mmمی دش mmوار اس mmت ،چ mmرا ک mmه در ح mmقیقت م mmخاط mmبان رهس mmان ب mmای mmد ای mmن
پmرسmش را پmاسmخ دهmند ،ولmی بmرخmی کmارهmایmی کmه مmا بmرای ایmن پmویmایmی و هmموار کmردن مmسیر انmجام دادیmم را
عmنوان مmیکmنم .مmا بmه طmور مmتوسmط هmر سmال  ۲عmنوان خmدمmات جmدیmد شmامmل کmالس یmا تmکنیکهmای تmنظیمی بmه
خmmدمmmات رهسmmان اضmmافmmه مmmیکmmنیم .یmmکی دیmmگر از کmmارهmmای مmmا تmmخصصی کmmردن کmmارگmmاههmmا و خmmدمmmات بmmود کmmه
پmm mیش از ایmm mن ،در کmm mشور چmm mنین سmm mاخmm mتاری وجmm mود نmm mداشmm mت .رهسmm mان کmm mالسهmm mای چmm mیکُmm mنگ را بmm mه صmm mورت
تmخصصی ارائmه مmیکmند .هmمینطmور بmا تmخصصی کmردن سmایmر عmناویmن مmانmند چmیننmا ،تmویmیشmو ،دوئmیلmین،
ب mmاش mmگاه م mmخصوص م mmرب mmیان ،ف mmنگش mmوی mmی ،ن mmوروس mmای mmنس و غ mmیره ع mmرص mmهه mmای mmی ج mmدی mmد ب mmرای ف mmعال mmیت پ mmوی mmا و
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دایmmنامmmیک را فmmراهmmم کmmرد .از دیmmگر کmmارهmmای رهسmmان در ایmmن راسmmتا ،پmmرورش مmmربmmی بmmود ،بmmه جmmرئmmت مmmیتmmوانmmم
بmگویmم بیشmتریmن تmعداد پmرورش مmربmی تmایچmی و چmیکُmنگ در کmشور مmربmوط بmه ایmن آکmادمmی اسmت .رهسmان بmا
پmmرورش مmmربmmی و هmmمینطmmور بmmورسmmیه کmmردن بmmرخmmی مmmربmmیان و قهmmرمmmانmmان ،سmmعی در گسmmترش ایmmن هmmنرهmmا مmmیان
نسmل جmوان جmامmعه دارد .بmه تmازهگmی هmم اعmزام مmربmی بmه اسmتانهmای دیmگر تmوسmط رهسmان راهانmدازی شmد کmه
خmود کmمکی اسmت بmه پmویmاتmر شmدن ایmن هmنرهmای اصmیل .دیmگر تmالشهmای رهسmان در راسmتای پmویmایmی ،شmامmل
طmراحmی فmرمهmای جmدیmد تmایچmی و چmیکُmنگ ،تmغییر مmحتوای آمmوزشmی هmر دوره و ارتmقای فmنی دورههmا ،خmلق
ه mmمین نش mmری mmهی رهن mmام mmه ،اج mmرای پ mmروژهه mmای ت mmحقیقات mmی م mmتعدد ،ت mmعام mmل ب mmا دان mmشگاهه mmا و م mmراک mmز ت mmحقیقات mmی،
قmmرارداد بmmا مmmراکmmز آمmmوزشmmی بmmیناملmmللی بmmرای اعmmزام هmmنرجmmو و انmmجام پmmروژههmmای مشmmترک ،دعmmوت از اسmmاتmmید
بmیناملmللی بmه کmشور ،اسmپانسmری و حmمایmت مmالmی از پmروژههmای تmایچmی و چmیکُmنگ در فmدراسmیون ووشmو و
کمیتهی تایچیچوان ،برگزاری مسابقههای تخصصی ،همایشها و غیره.

از دیگر کارهای رهسان در این راستا ،پرورش مربی بود ،به جرئت میتوانم
بگویم بیشترین تعداد پرورش مربی تایچی و چیکُنگ در کشور مربوط به
این آکادمی است .رهسان با پرورش مربی و همینطور بورسیه کردن برخی
مربیان و قهرمانان ،سعی در گسترش این هنرها میان نسل جوان جامعه دارد.

ب00ازخ00وردی ک00ه در ای00ن س00اله00ا از م00خاط00بان و اف00راد ع00الق00هم00ند دری00اف00ت ک00ردی00د ،چ00طور ب00وده؟
چ00قدر ب00ه آن00چه در ذه00ن داش00تید ،ن00زدی00ک اس00ت؟ ب00رای گس00ترش دام00نهی ای00ن ت00اث00یرگ00ذاری چ00ه
برنامههایی در طوالنیمدت دارید؟
بmه هmرحmال هmمیشه بmازخmوردهmا مmتنوع اسmت ولmی در مجmموع بmا تmوجmه بmه نmرخ رو بmه رشmد مmخاطmبان رهسmان و
ه mmمینط mmور پ mmرس mmشن mmام mmهه mmای mmی ک mmه ع mmزی mmزان پُ mmر م mmیک mmنند ،ف mmکر م mmیک mmنم م mmا ب mmا س mmرع mmت ب mmسیار خ mmوب mmی در ح mmال
پیشmmرفmmت هسmmتیم .رهسmmان بmmرای هmmمهی کmmسانmmی اسmmت کmmه ایmmن طmmرز تmmفکر را دارنmmد .بmmنابmmرایmmن فmmکر مmmیکmmنم مmmا
مmخاطmبان بmسیاری داریmم ،بmرخmی مmا را پmیدا کmردهانmد و بmرخmی دیmگر هmنوز مmا را پmیدا نmکردهانmد .الmبته مmا هmم
بmmرای تmmبلیغات کmmار خmmاصmmی نmmکردهایmmم و بیشmmتر از طmmریmmق کmmالمmmی ایmmن جmmمعِ ارزشmmمند ایmmجاد شmmده اسmmت .از
ل mmحاظ ت mmعداد ،م mmا م mmیت mmوان mmیم خ mmیلی بیش mmتر ب mmاش mmیم ول mmی آن mmچه م mmن ه mmمواره ب mmه آن اف mmتخار م mmیک mmنم ،ک mmیفیت
مmخاطmبان و طmرز تmفکر واالیmی اسmت کmه دارنmد .مmخاطmبان رهسmان بmا هmم هmمراه هسmتند و مmا فmضای رقmابmتی
و اقتصادی و عصبی نداریم ،به همین دلیل سالهای سال در کنار هم و در راه خواهیم ماند.

۱۲

م0طال0بی ک0ه در ک0السه0ا و ک0ارگ0اهه0ای رهس0ان ارائ0ه م0یش0ون0د ،ش0ای0د چ0ند ت0فاوت اس0اس0ی ب0ا
دی0گر ک0السه0ای م0شاب0ه دارن0د ،از ج0مله ن0حوهی ارائ0هی م0طال0ب ،دان0شم0حور و تج0رب0هم0حور
ب 00ودن آنه 00ا ،ت 00نوع م 00طال 00ب ،تس 00لط ه 00مهج 00ان 00بهی ش 00ما و ه 00مچنین ،ن 00حوهی درگ 00یر ک 00ردن
شرکتکنندهها در کالس .این روشهای آموزشی را چطور انتخاب کردید؟
الmبته کmه شmما بmه مmن لmطف داریmد ،بmایmد عmرض کmنم ایmن مmن نیسmتم کmه کmالسهmا را بmه تmنهایmی اداره مmیکmنم،
هmmمهی کmmسانmmی کmmه در کmmالسهmmای مmmا شmmرکmmت دارنmmد مmmیدانmmند ایmmن کmmالسهmmا بmmه صmmورت جmmمعی و مmmشارکmmتی
اداره م mmیش mmون mmد و ه mmنرج mmوی mmان و دان mmشج mmوی mmان ه mmر ک mmدام در رون mmد ک mmالس اث mmرگ mmذار هس mmتند ،ی mmکی از دالی mmل
پmویmایmی کmالسهmا هmم هmمین اسmت .امmا اگmر بmه یmک نmکته بmخواهmم اشmاره کmنم ،بmه نmظر خmودم رمmز ایmن مmوضmوع
در احmترام بmه مmخاطmب اسmت .مmن کmسانmی کmه سmرکmالسهmا حmاضmر مmیشmونmد را شmاگmرد نmمیبmینم و بmه آنهmا
نmگاه بmاال بmه پmایmین نmدارم .ایmن مmوضmوع در مmنشور رهسmان هmم ذکmر شmده .مmا هmمه بmا هmم هmممmسیر هسmتیم و
از هmmمدیmmگر یmmاد مmmیگmmیریmmم .بmmه هmmمین دلmmیل هmmر کmmالسmmی بmmا کmmالس دیmmگر فmmرق مmmیکmmند .مmmنظور از احmmترام هmmم
تmmعارفهmmای مmmتداول نیسmmت ،بmmلکه احmmترام ِ واقmmعی ،یmmعنی پmmذیmmرفmmنت نmmظر مmmخالmmف ،یmmعنی ایmmنکه هmmر نmmظری را مmmا
واقmعا ً بmررسmی مmیکmنیم ،نmه ایmنکه فmقط از نmظر خmودمmان مmطمئن بmاشmیم .راجmع بmه هmمهی آنهmا گmفتگو مmیکmنیم
و در نهایت یا متقاعد میکنیم یا متقاعد میشویم.
ن mmکتهی دی mmگر ای mmنکه م mmدرسه mmای رهس mmان از ج mmمله خ mmود م mmن ،واق mmعا ً پ mmذی mmرف mmتیم ک mmه ه mmنرج mmو هس mmتیم و در راه
یmادگmیری قmرار داریmم .بmنابmرایmن دائmم در حmال فmراگmیری و ارتmقای دانmش خmود هسmتیم .روش آمmوزشmی مmا هmم
هmمینطmور زنmده و پmویmا و بmا هmنرجmویmانمmان در حmال تmغییر و ارتmقاسmت .ولmی اگmر مmنظور شmما نmحوهی تmهیهی
سmmاخmmتار اولmmیهی آمmmوزشmmی اسmmت ،بmmایmmد عmmرض کmmنم کmmه مmmا بmmا بmmرجسmmتهتmmریmmن اسmmاتmmید جmmهان در حmmوزههmmایmmی کmmه
ارائ mmه م mmی ده mmیم م mmشورت م mmیک mmنیم و س mmپس م mmدت ب mmسیار ص mmرف م mmطال mmعهی آن ع mmرص mmه در ک mmشور و ن mmحوهی
بومیسازی آن میکنیم و دائم روشهای خود را بر اساس نظر مخاطبها تصحیح میکنیم.

خ0دم0ات آک0ادم0ی رهس0ان ب0ه س0ه الی0هی ب0دن ،ان0رژی و ذه0ن م0رب0وط م0یش0ود .ه0ارم0ون0ی م0یانِ
این سه چطور به دست میآید؟ آیا نسبت مستقیم با هم دارند؟
بmmله هmmمانطmmور کmmه عmmرض کmmردم ،طmmبقهبmmندی خmmدمmmات مmmا در ایmmن سmmه الیmmه اسmmت .طmmبیعتا ً ایmmن سmmه الیmmه بmmه هmmم
م mmرب mmوط هس mmتند .در ح mmقیقت ی mmکی از ت mmعاری mmف ان mmسان ای mmن اس mmت ک mmه از ای mmن س mmه الی mmه ت mmشکیل ش mmده اس mmت.
بmنابmرایmن تmعادل در هmر کmدام نmیازمmند تmعادل در بmقیه هmم هسmت .بmه نmظر مmن نسmبت مسmتقیم دارنmد فmقط مmمکن
اسmmت تmmأثmmیر یmmک الیmmه بmmر الیmmههmmای دیmmگر آنmmی نmmباشmmد و شmmامmmل تmmأخmmیر یmmا مmmرور زمmmان شmmود .بmmه نmmظر مmmن بmmرای
ت mmنظیم ب mmای mmد ب mmه ه mmر س mmه الی mmه ت mmوج mmه ک mmرد و ب mmه ت mmنظیم آنه mmا پ mmرداخ mmت .ه mmر ک mmدام ه mmم روشه mmای خ mmاص خ mmود را
دارند.

۱۳

در زم00 0ینهی ارائ00 0هی ه00 0مه ی00 0ا ب00 0خشی از خ00 0دم00 0ات در شه00 0ره00 0ای دی00 0گر ب00 0ه ج00 0ز ته00 0ران ،چ00 0ه
فعالیتهایی از سوی رهسان انجام گرفته؟
ای mmن م mmوض mmوع ت mmا چ mmندم mmاه گ mmذش mmته خ mmیلی درگ mmیر خ mmود ب mmنده ب mmود و ب mmه دل mmیل م mmشغلهه mmای زی mmاد ،آن م mmیزان mmی ک mmه
مmدنmظر بmنده بmود میسmر نmمیشmد ،امmا سmرمmایmهگmذاریهmای مmا در سmالهmای گmذشmته بmه ثmمر نشسmت و در حmال
حmاضmر مmربmیانmی بmرای اعmزام بmه اسmتانهmا داریmم ،هmمینطmور نmمایmندگmان بmسیار خmوبmی را در اسmتانهmا آمmاده
ک mmردی mmم ت mmا خ mmدم mmات رهس mmان را در ب mmخشه mmای mmی در اس mmتان خ mmود ارائ mmه ک mmنند .در ه mmمین ت mmابس mmتان ه mmم م mmا س mmه
دورهی چmیکُmنگ در اسmتانهmای کmشور داشmتیم کmه بmا اسmتقبال خmوبmی روبmهروی شmد .بmرنmامmهی مmا ایmن اسmت
ک mmه ت mmا پ mmای mmان س mmال  ،۹۶ده
اسmm m mتان کmm m mشور را کmm m mام m m mالً
فعال کنیم.

سرمایهگذاریهای ما در سالهای گذشته به ثمر نشست و در
حال حاضر مربیانی برای اعزام به استانها داریم ،همینطور
نمایندگان بسیار خوبی را در استانها آماده کردیم تا خدمات
رهسان را در بخشهایی در استان خود ارائه کنند.

برنامههای آیندهی آکادمی بر چه اساس تنظیم میشوند؟
رهسmmان بmmه مmmسیر مmmی انmmدیشmmد نmmه نmmتیجه ،بmmنابmmرایmmن شmmایmmد بmmه شmmکل رایmmج ،مmmا بmmرنmmامmmههmmای آتmmی مmmعرفmmی نmmکنیم،
چmرا کmه مmخاطmبان و هmمراهmان نmقش بmسیاری در بmرنmامmههmای آتmی مmا دارنmد .ولmی بmه طmور کmلی ،مmا در مmسیر
گس mmترش خ mmدم mmات خ mmود در س mmه الی mmهای ک mmه م mmطرح ش mmد هس mmتیم ،ه mmم از جه mmت ش mmناخ mmتی و ه mmم ت mmنظیمی .از
مmmهمتmmریmmن بmmرنmmامmmههmmای رهسmmان ،ارائmmه خmmدمmmات در خmmارج از ایmmران اسmmت کmmه تmmا حmmدی هmmم مmmقدمmmات آن فmmراهmmم
شmده .مmا مmعتقدیmم کmه دانmش و تجmربmهی خmودمmان را مmیتmوانmیم صmادر کmنیم ،بmه هmمین دلmیل تmصور مmیکmنم در
عmرصmهی بmیناملmللی هmم ایmدههmای خmوبmی داشmته بmاشmیم .در ضmمن مmن بmاور دارم کmه در جmامmعهی ایmران هmم مmا
مmخاطmبان بmسیار خmوبmی داریmم کmه هmنوز هmمدیmگر را پmیدا نmکردهایmم کmه بmه تmدریmج پmیدا خmواهmیم کmرد .ولmی یmکی
از رویmmاهmmای خmmود مmmن ایmmن هسmmت کmmه مmmا مmmراکmmزی بmmا اهmmداف کmmامmالً تmmخصصی داشmmته بmmاشmmیم و هmmنرجmmویmmان و
م mmرب mmیان ب mmتوان mmند در آن م mmراک mmز ب mmه راح mmتی ت mmمری mmن ک mmنند و ام mmکان mmات الزم ب mmرای رش mmد و پیش mmرف mmت ه mmمهج mmان mmبهی
ایشان مهیا باشد.

از مهمترین برنامههای رهسان ،ارائه خدمات در خارج از ایران
است که تا حدی هم مقدمات آن فراهم شده .ما معتقدیم که دانش
و تجربهی خودمان را میتوانیم صادر کنیم ،به همین دلیل تصور
میکنم در عرصهی بیناملللی هم ایدههای خوبی داشته باشیم.

۱۴

چه آیندهای برای رهسان و اعضایش متصور هستید؟
آی0ندهی رهس0ان را رهس0ان0ی ه0ا ت0رس0یم م0یک0نند ،ول0ی م0ن رهس0ان را ای0دهای ب0ینامل0للی م0یب0ینم
ک0ه پ0س از ع0بور از م0رزه0ای شه0ره0ای ای0ران و گس0ترش ه0ر چ0ه بیش0تر ،ح0رفه0ای0ی ارزش0مند
در س0طح ب0ینامل0للی دارد و ح0تی م0یت0وان0د ه0دای0تک0نندهی ب0رخ0ی ج0ری0انه0ای ک0ال ِ
ن ب0ینامل0للی
در ح0وزهی ت0خصصی خ0ود ب0اش0د .مmا ایmدههmایmی داریmم کmه راهکmار ج ِ
mهان امmروز اسmت و پmس از ایmنکه
تmا حmد قmابmل قmبولmی بmه افmراد جmامmعهی خmودمmان کmمک کmردیmم ،بmا کmمک ایmرانmیان رهسmان و تجmربmیاتmی کmه کسmب
خmmواهmmیم کmmرد ،ایmmن قmmابmmلیت را داریmmم کmmه ایmmدههmmای خmmود را جmmهانmmی کmmنیم .رهسmmان نmmه تmmنها در جmmوامmmع ووشmmو و
تmایچmی و چmیکُmنگ در عmرصmهی بmیناملmللی جmایmگاه خmواهmد داشmت ،بmلکه در عmرصmهی سmالمmت ،کmیفیت زنmدگmی،
تغذیه ،محیط زیست و ذهن و روان هم جایگاهی قابل توجه کسب میکند.

آیندهی رهسان را رهسانی ها ترسیم میکنند ،ولی من رهسان را
ایدهای بیناملللی میبینم که پس از عبور از مرزهای شهرهای
ایران و گسترش هر چه بیشتر ،حرفهایی ارزشمند در سطح
بیناملللی دارد و حتی میتواند هدایتکنندهی برخی
جریانهای کال ِ
ن بیناملللی در حوزهی تخصصی خود باشد.

حرف آخر؟
ح mmرف آخ mmر ای mmنکه م mmا در رهس mmان ح mmرف آخ mmر ن mmداری mmم! ب mmه ن mmظر م mmن ت mmمام اب mmزاره mmا ،دس mmتاورده mmا و ام mmکان mmات
بmmهانmmههmmایmmی هسmmتند کmmه مmmا راه را بهmmتر درک کmmنیم و خmmودآگmmاهتmmر زنmmدگmmی کmmنیم ،هmmر دسmmتاوردی کmmه خmmارج از
ایmن محmدوده بmاشmد ُمmmردنmی اسmت .ولmی جmاودانmگی ،در راه بmودن اسmت و درک بهmتر راه .مmا هmم بmا ایmن ایmده
ت mmمام ف mmعال mmیته mmای خ mmود را داری mmم و از م mmخاط mmبان رهس mmان دع mmوت م mmیک mmنم اگ mmر ای mmن ای mmده را دارن mmد ه mmمراه م mmا
ب mm mاش mm mند .ن mm mتیجه ب mm mدون درک راه ارزش mm mمند نیس mm mت ،م mm mا ن mm mتیجه را ب mm mه ه mm mر ق mm mیمتی کس mm mب ن mm mمیک mm mنیم ،م mm mثل
صmmورتمmmسئلهای کmmه فmmقط جmmواب آخmmرش را داشmmته بmmاشmmید .اگmmر از راه آگmmاه بmmاشmmیم نmmتیجه هmmم حmmتما ً مmmطلوب
خmواهmد بmود .عmلم حmقیقی هmم بmه هmمین شmکل اسmت :ریmاضmی و فmیزیmک هmم در حmقیقت درک مmسیر هسmتند نmه
جواب آخر.

جاودانگی ،در راه بودن است و درک بهتر راه .ما
هم با این ایده تمام فعالیتهای خود را داریم و از
مخاطبان رهسان دعوت میکنم اگر این ایده را دارند
همراه ما باشند.

۱۵

۱۶

ِ
خدمات خود را در سه سطحِ
رهسان
جسم
انرژی
و ذهن

۱۷

ِ
ِ
حکمت چی ِ
ن باستان ،
بر اساس
دیدگاه
انسان از سه الیهی وجودی تشکیل شده است :
▸

متراکم ترین سطح وجودیِ انسان  ،سطح کالبد جسمانی است که
شام ِل  :عضالت  ،مفاصل  ،تاندونها و ارگانهای داخلی است

▸

ِ
کالبد انرژی است که الیهی بی ِ
ن جسم و
سطح ِ میانیِ وجودیِ انسان ،
ذهن است  ،این الیه از دیدگاه طبِ چینی اهمیت بسیاری دارد و شام ِل
 :مریدینها  ،مراکز انرژی  ،هاله و تصویر انرژتیک ارگانها است

▸

لطیفترین و عمیقترین الیهی وجودیِ انسان  ،الیهی ذهن و آگاهی
است که در حقیقت ریشهی سالمتیِ حقیقی و تعالی را در این الیه
جستجو می کنند  .این الیه شامل  :ذهن و ابعاد مختلف آگاهیِ
انسان و الگوریتمهای تفکری و خرد است .

۱۸

در رهسان تالش شده تا با در
نظر گرفنت این سه سطحِ
وجودی  ،آرامشی بادوام به
جامعه هدیه شود

هارمونی،
نتیجهی
هماهنگی این
سه الیهی
وجودی انسان است

۱۹

نگاهی به
خدمات
رهسان

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

ذهن

انرژی

بدن

۲۴

خدمات
 -۱باشگاه های تای چی

 -۲کارگاه های رزمی

 -۳کالس های چی کُنگ

 -۴اسکن میدان انرژی
 -۵چی کُنگ برای محیط کار

 -۶کارگاه های فنگ شویی

 -۷کارگاه های یی چینگ

 -۸کالسهای مکانیزم تفکر

 -۹کارگاههای نوروساینس

 -۱۰جلسات تراپی شخصی

 -۱۱نورو مارکتینگ

سطح اثرگذاری

نحوهی اجرا

نحوهی اثرگذاری

مقیاس اثر
گذاری

بدن  -انرژی

عمومی

تنظیمی

فردی

بدن  -انرژی

عمومی

تنظیمی -
شناختی

فردی

انرژی  -ذهن  -بدن

عمومی

شناختی -
تنظیمی

فردی

انرژی  -بدن

خصوصی

شناختی -
تنظیمی

فردی

انرژی  -ذهن  -بدن

عمومی

تنظیمی

فردی  -اداری

انرژی

عمومی

شناختی

محیطی

انرژی  -ذهن

عمومی

شناختی

کیهانی

عمومی

ذهن

شناختی

فردی

ذهن

عمومی

شناختی

فردی

ذهن  -انرژی

خصوصی

تنظیمی -
شناختی

فردی

ذهن  -بازاریابی

عمومی

شناختی

فردی  -اداری

جدول بررسی حوزههای اثرگذاری دورهها و جلسات انفرادی رهسان در یک نگاه

۲۵

ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺗﺎيﭼﯽ زاﻧﻮﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
ارسالن حاجی نیلی

نmmقش و اهmmمیت مmmفصل زانmmو بmmر هmmیچ تmmایچmmیکmmاری پmmوشmmیده نیسmmت .از اولmmین جmmلسهی تmmمریmmن
تmایچmی یmکی از نmکاتmی کmه بmه هmنرجmو آمmوزش داده مmیشmود و هmمواره مmورد تmأکmید اسmت ،نmحوه
صmحیح خmم کmردن زانmو اسmت .پmیچش زانmوهmا بmه سmمت بmیرون ،جmلوگmیری از بmیرون زدن زانmوهmا
از م mmرز پ mmنجهی پ mmا ج mmملهه mmای mmیان mmد ک mmه ه mmمواره م mmرب mmی ب mmه ه mmنرج mmوی mmان در ه mmر س mmطحی گ mmوش mmزد
مmmیکmmند .اهmmمیت ایmmن نmmکات حmmتی از فmmضای بmmاشmmگاه و مmmربmmی هmmم فmmراتmmر رفmmته اسmmت .در قmmوانmmین
داوری م mmساب mmقات ت mmایچ mmی ه mmم م mmوارد ف mmوق ب mmه ع mmنوان خ mmطای ف mmنی م mmحسوب و م mmشمول کس mmر
امتیاز میشوند.
ولmی بmه راسmتی چmرا رعmایmت ایmن نmکتههmای بmه ظmاهmر سmاده ایmنقmدر دشmوار اسmت؟ چmرا هmنرجmویmان
حmmتی بmmعد از مmmدتهmmا تmmمریmmن هmmمچنان در کmmنترل زانmmو در بmmرخmmی حmmرکmmتهmmا مmmشکل دارنmmد؟ چmmرا
ورزشmکاران حmرفmهای در مmسابmقات بmابmت انmجام خmطاهmای مmربmوط بmه زانmو مmشمول کسmر امmتیاز
میشوند؟

۲۶

به نmظر مmیرسmد رعmایmت تmنظیماتmی کmه در تmایچmی بmرای زانmو ذکmر مmیشmود ،فmراتmر از یmک دسmتور سmاده اسmت.
ص mmرف ای mmن ک mmه ب mmگوی mmیم زان mmو را ب mmه ب mmیرون ه mmدای mmت ک mmنید ،در ه mmمه ب mmخشه mmای ف mmرم و در ه mmمه وض mmعیته mmا
ب mmه ِm m m
پ mmاس mmخگوی م mmسئله نیس mmت .در ای mmن م mmقال mmه س mmعی داری mmم س mmاخ mmتار آن mmات mmوم mmیک ب mmدن در اط mmراف زان mmو را م mmرور و
براساس آن تنظیمات این مفصل کلیدی بدن را با عمق بیشتری درک کنیم.
اولmین نmکته در مmورد مmفصل زانmو ایmن اسmت کmه زانmو مmفصلی یmکبmعدی اسmت .ایmن مmفصل مmانmند یmک لmوال عmمل
مmیکmند و تmنها در یmک مmحور امmکان حmرکmت دارد .یmکی از نmکتههmایmی کmه در تmایچmی روی آن تmأکmید مmیشmود،
نmmگهداشmmنت زانmmو در امmmتداد پmmنجههmmای پmmا اسmmت .ایmmن نmmکته در اصmmل رعmmایmmت کmmردن محmmدودهی حmmرکmmتی مmmجاز
ب mmرای ای mmن م mmفصل اس mmت .ت mmنها زم mmان mmی ک mmه زان mmو در ام mmتداد پ mmنجه پ mmا خ mmم ش mmود ،ح mmرک mmت آن ت mmکم mmحوره اس mmت.
) تmmصویmmر وسmmط( در بmmقیه حmmالmmتهmmا عmmالوه بmmر مmmحور اصmmلی بmmردارهmmای نmmیرو بmmه سmmمت چmmپ یmmا راسmmت بmmه مmmفصل
وارد مmmیشmmونmmد .ایmmن در حmmالmmی اسmmت کmmه سmmاخmmتار آنmmاتmmومmmیک ایmmن مmmفصل بmmرای تحmmمل ایmmن بmmردارهmmا طmmراحmmی
نشده است.

بmmا تmmوجmmه بmmه ایmmن مmmوضmmوع ،جmmمله »زانmmوی خmmود را بmmه سmmمت بmmیرون بچmmرخmmانmmید« چmmه مmmعنایmmی دارد؟ اولmmین پmmاسmmخ
ایmن سmوال ایmن اسmت کmه مmنظور نmگهداشmنت زانmو در امmتداد پmنجههmای پmا اسmت .در بیشmتر مmواقmع در صmورتmی
کmmه فmmرد آگmmاهmmانmmه حmmرکmmت زانmmوی خmmود را کmmنترل نmmکند ،در زمmmان خmmم کmmردن آن ،مmmفصل بmmه سmmمت داخmmل منحmmرف
مmیشmود .بmه هmمین دلmیل ایmن جmمله بmسیار تmکرار مmیشmود تmا تmوجmه افmراد بmه نmگهداشmنت زانmو در امmتداد پmنجه پmا
جلب شود.

۲۷

نmmکته مmmهم دیmmگر اسmmتفاده از عmmضالت بmmرای نmmگهداشmmنت مmmفصل اسmmت .بmmطور کmmلی سmmاخmmتار اسmmکلتی بmmدن
تmوسmط عmضالت نmگهداشmته مmیشmود .ایmن یmک واقmعیت کmلی اسmت کmه :سmالمmت هmر یmک از مmفاصmل بmدن در
گmرو سmالمmتی و قmوی بmودن عmضالت پmیرامmون آن اسmت .بmرای زانmو عmضالت پmیرامmون ران پmا نmقش کmلیدی
در ک mm mنترل ن mm mیروی وارد ش mm mده ب mm mه م mm mفصل و ح mm mفظ س mm mالم mm mت آن ای mm mفا
مmmیکmmنند .زمmmانmmیکه عmmضالت پmmا قmmدرت کmmافmmی بmmرای کmmنترل وزن بmmدن را
ن mmداش mmته ب mmاش mmند ،ب mmدن ب mmرای ح mmفظ ت mmعادل در ه mmنگام خ mmم ش mmدن زان mmو،
زاویmه مmفاصmل را تmغییر مmیدهmد .در ایmن شmرایmط بmاسmن بmه سmمت عmقب
و زانmmوهmmا بmmه جmmلو منحmmرف مmmیشmmونmmد .نmmتیجه ایmmن کmmار فmmشار مmmضاعmmف
به مفاصل کمر و زانو و در نتیجه فرسایش آنها است.
ول mmی چ mmگون mmه م mmیش mmود م mmفصلی را ک mmه ب mmرای ح mmرک mmت در ی mmک جه mmت
طmmراحmmی شmmده بmmه جهmmت دیmmگر چmmرخmmانmmد؟ بmmرای پmmاسmmخ بmmه ایmmن سmmوال
الزم اس mmت ن mmگاه mmی ک mmالنت mmر ب mmه ای mmن م mmفصل داش mmته ب mmاش mmیم .م mmفصل
زانmmو محmmل اتmmصال دو اسmmتخوان بmmزرگ در بmmدن اسmmت .در اصmmل بmmا
ت mmنظیم اس mmتخوان ران از ب mmاال و اس mmتخوان س mmاق پ mmا از پ mmای mmین م mmیت mmوان ای mmن م mmفصل را در جه mmت درس mmت
نگهداشت.
در قmm mسمت ران پmm mا مجmm mموعmm mهای بmm mزرگ و پmm mیچیده از عmm mضالت قmm mرار دارنmm mد کmm mه
حmرکmتهmای پmا را کmنترل مmیکmنند .در ایmن مmیان عmضله سmوآس اهmمیت ویmژهای
دارد .در م mmقال mmهی ت mmائ mmوی mmین ک mmه در ش mmماره ق mmبلی ف mmصلنام mmه منتش mmر ش mmد ،ای mmن
عضله معرفی و نقش آن در سالمت بدن توضیح داده شد

ب mmخشی از ای mmن ع mmضله ب mmه داخ mmل اس mmتخوان ران م mmتصل
اسmت .ایmن بmخش ران پmا را بmه سmمت جmلو و
بmm m mاال حmm m mرکmm m mت مmm m mیدهmm m mد .انmm m mقباض عmm m mضله
س mm mوآس منج mm mر ب mm mه ک mm mشیده ش mm mدن اس mm mتخوان ران ب mm mه ج mm mلو و
هmمزمmان چmرخmش آن بmه سmمت بmیرون مmیشmود .در نmتیجه بmرای
آن mmکه ب mmتوان mmیم ک mmنترل درس mmتی در ت mmنظیم اس mmتخوان ران و ب mmه
دن mmبال آن پ mmیچش زان mmو ب mmه س mmمت ب mmیرون داش mmته ب mmاش mmیم ،ب mmای mmد
ع mmضله س mmوآس ق mmوی و س mmامل mmی داش mmته و آن mmرا آگ mmاه mmان mmه ک mmنترل
کنیم.

۲۸

ن mm mکته دی mm mگری ک mm mه ب mm mرای ت mm mنظیم اس mm mتخوان ران ب mm mای mm mد در ن mm mظر گ mm mرف mm mت
سmاخmتار مmفصل بmاالیmی آن اسmت .محmل اتmصال اسmتخوان ران بmه لmگن
یmmک مmmفصل کmmاسmmهای اسmmت .سmmاخmmتار و محmmل قmmرار گmmیری ایmmن مmmفصل
در ن mmاح mmیه ل mmگن ب mmه ش mmکلی اس mmت ک mmه در زم mmان ج mmلو دادن دن mmبال mmچه ی mmا
چ mmرخ mmش ل mmگن ب mmه س mmمت ج mmلو ،ب mmخش ک mmاس mmهای ش mmکل ب mmه س mmمت ج mmلو
ح mmرک mmت و اس mmتخوان ران را ب mmه س mmمت ب mmیرون ب mmدن ه mmدای mmت م mmیک mmند .در
نmmتیجه چmmرخmmش لmmگن و دنmmبالmmچه بmmه سmmمت جmmلو منجmmر بmmه پmmیچش زانmmو بmmه
بیرون میشود.
بmا تmوجmه بmه ایmنکه چmرخmش دنmبالmچه بmه سmمت جmلو ،حmرکmتی کmه در تmایچmی بmه »بسmنت کmوآ « مmعروف
اس mmت ،ت mmوس mmط ع mmضله س mmوآس ان mmجام م mmیش mmود ،اه mmمیت و ن mmقش ای mmن ع mmضله در ت mmایچ mmی و ن mmیز در
کنترل حرکت زانو بیش از پیش روشن میشود.

ت mmصوی mmر م mmقاب mmل ن mmشان م mmیده mmد ک mmه چ mmطور ض mmعف ع mmضله
سmm mوآس منجmm mر بmm mه بیشmm mتر شmm mدن گmm mودی کmm mمر و چmm mرخmm mش
دنmبالmچه بmه سmمت عmقب مmیشmود .در نmتیجه اسmتخوان ران
و به دنبال آن زانو به سمت داخل متمایل میشوند.

ب mm mخش دی mm mگری ک mm mه در ک mm mنترل چ mm mرخ mm mش زان mm mو
ن mmقش دارد ،اس mmتخوان س mmاق پ mmا اس mmت .ت mmکیهگ mmاه اص mmلی ای mmن اس mmتخوان ک mmف پ mmا
اس mmت ک mmه روی زم mmین ق mmرار م mmیگ mmیرد .اگ mmر ب mmخواه mmیم ب mmرای ک mmنترل چ mmرخ mmش زان mmو
اسmmتخوان سmmاق پmmا را در زاویmmه درسmmت قmmرار دهmmیم ،راهmmی غmmیر از تmmنظیم درسmmت
کف پا روی زمین نداریم.
ک mmلید اص mmلی ان mmجام ای mmن ک mmار ت mmنظیم درس mmت وزن در ک mmف پ mmا اس mmت .وق mmتی ت mmکیهی
اص mmلی وزن روی پ mmاش mmنه پ mmا ب mmاش mmد و ع mmالوه ب mmر آن ت mmیغه ب mmیرون mmی و س mmینه پ mmا روی
زمmmین بmmاشmmند ،اسmmتخوان سmmاق در زاویmmه مmmناسmmب قmmرار گmmرفmmته و در نmmتیجه زانmmو بmmه

۲۹

نmmکتهای کmmه بmmطور مmmشخص در تmmنظیم کmmف پmmا بmmایmmد در نmmظر گmmرفmmت ،ایmmن اسmmت کmmه بmmخش داخmmلی کmmف پmmا
)ش mmکم پ mmا ( ن mmبای mmد روی زم mmین ب mmاش mmد .ای mmن م mmشکل بیش mmتر در م mmورد اف mmرادی ک mmه ص mmاف mmی ک mmف دارن mmد ،ب mmروز
مmیکmند .هmمانmطور کmه در شmکل زیmر مmشاهmده مmیشmود ،قmرار گmرفmنت شmکم پmا روی زمmین منجmر بmه انحmراف
مmmچ و سmmاق پmmاهmmا بmmه سmmمت داخmmل مmmیشmmود .در نmmتیجه ایmmن انحmmراف زانmmوهmmا بmmه داخmmل مmmتمایmmل مmmیشmmونmmد.
اف mmرادی ک mmه ک mmف پ mmای ص mmاف دارن mmد ،ب mmای mmد در زم mmان خ mmم ک mmردن زان mmوه mmا ب mmا ت mmمرک mmز و ب mmه ص mmورت ارادی ب mmا
اسmmتفاده از عmmضالت داخmmل سmmاق پmmا ،شmmکم
پ mmا را ب mmه س mmمت ب mmاال ک mmشیده و ت mmیغه ب mmیرون mmی
پای خود را به زمین بچسبانند.

جمعبندی
در نهایت نکات کلیدی حفظ سالمت زانوها در تایچی ،به صورت زیرند :
• ت mmقوی mmت ع mmضالت پ mmیرام mmون م mmفصل زان mmو .ع mmضال چ mmهار س mmر روی ران و ع mmضالت پش mmت ران ب mmای mmد
قدرتمند و منعطف باشند تا در زمان خم شدن زانوها وزن بدن را به خوبی تحمل کنند.
• مmهارت و تسmلط خmود را در کmنترل و حmرکmت عmضله سmوآس افmزایmش دهmید .بmا ایmن کmار قmادر خmواهmید
بmود در هmنگام انmجام نشسmتهmا در تmایچmی ،مmبو ،گmونmگ بmو ،شmی بmو و  ، ...بmا جmلو دادن دنmبالmچه
زانوها را در موقعیت درست قرار دهید.
• وزن را روی پاشنه پاها تنظیم و از تیغه بیرونی و سینه پا برای کنترل تعادل استفاده کنید.
• با استفاده از عضالت داخلی ساق پا ،کف پاها را گود کرده و شکم پا را از زمین جدا کنید.
در آخ mmر ای mmن ن mmکته را م mmتذک mmر ش mmوی mmم ک mmه خ mmم ک mmردن زان mmو ف mmقط در زم mmان اج mmرای ف mmرمه mmای ت mmایچ mmی ان mmجام
نmمیشmود .در نmتیجه رعmایmت نmکات فmوق در هmر زمmان کmه زانmوی خmود را خmم مmیکmنید ،منجmر بmه حmفظ سmالمmت
آنها میشود.

۳۰

گزارش برگزاری دوره داوری درجه  ۲و  ۳با

گرایش تخصصی تای چی
جواد باقری
مسئول کمیته داوران تای چی

پ mm mس از ب mm mرگ mm mزاری چ mm mند دوره م mm mساب mm mقهه mm mای ت mm mخصصی ت mm mای
چ mm m m mیچ mm m m mوان و ووش mm m m mو و م mm m m mشکالت ای mm m m mجادش mm m m mده در ن mm m m mحوهی
ام mm mتیازده mm mیه mm mا و ان mm mتخابه mm mای ان mm mجام ش mm mده ،ن mm mیاز ب mm mه وج mm mود

داورانmی کmه از دل ایmن رشmته آمmده و نmگاه تmخصصی بmه آن داشmته بmاشmند بmه شmدت احmساس شmد .از آنmجا کmه
ایmن بmاور وجmود دارد کmه تmایmچی ورزشmی درونmی اسmت و تmمام نmگاههmا حmتی در بmین داوران کmارکشmته نسmبت بmه
آن مmعطوف بmه ایmن قmسمت اسmت و قmضاوتهmا تmنها بmر مmبنای احmساس انmجام مmیگmرفmت ،تmصمیم بmر آن شmد کmه
ابmتدا بmا ارتmقای سmطح فmنی و کسmب تجmربmهی عmلمی و عmملی در مmجامmع و مmحافmل بmیناملmللی و سmپس ،بmا آمmوزشِ
هmmمهجmmانmmبه بmmه پmmرورش داوران عmmالقmmمند و مسmmتعد و مmmتخصص ایmmن رشmmتهی ورزشmmی پmmرداخmmته شmmود تmmا در آیmmنده
قضاوتها بر مبنای اصول و قوانین بیناملللی و تخصصی رشتهی تایچی چوان باشد.
در هmمین راسmتا ایmن مmهم در روزهmای  ۱۲و  ۱۳مmرداد مmاه سmال  ۱۳۹۶بmا حmضور بmیش از  ۳۰تmای چmی کmار کmه
عmمدتmا از مmدال آوران و داوران درجmه  ۳و مmربmیان ایmن رشmته بmودنmد ،دورهی داوری بmا و مmدرسmی اسmتاد حmامmد
کاتوزی برگزار شد.
حmmامmmد کmmاتmmوزی کmmه از داوران بmmا سmmابmmقهی کmmشور هسmmتند  ،سmmال گmmذشmmته مmmوفmmق بmmه کسmmب داوری بmmین املmmللی تmmالmmو
ووشmو شmدنmد و در مmسابmقات قهmرمmانmی ووشmو اروپmا در روسmیه و هmمینطور مmسابmقات قهmرمmانmی جmهانmی تmای چmی
در لهسmتان داوری کmردنmد و بmا کmولmهبmاری
از تج mm mرب mm mهی ب mm mین امل mm mللی ،ج mm mدی mm mدت mm mری mm mن
ق mm mوان mm mین داوری ف mm mدراس mm mیون ج mm mهان mm mی را
ت mm mدری mm mس ک mm mردن mm mد  .ه mm mمینطور ای mm mشان ۲
دورهی داوری ت mm mخصصی ت mm mای چ mm mی را
نmmیز در فmmدراسmmیون جmmهانmmی گmmذرانmmده انmmد
ب mmه ه mmمین دل mmیل ب mmرای داوران ت mmخصصی
ت mmای چ mmی ب mmسیار م mmهم ب mmود ک mmه داوری ب mmا
گmرایmش تmخصصی تmای چmی ایmن دوره را
تدریس کند.

۳۱

ب mmخش داوری ت mmخصصی ت mmایچ mmی ش mmام mmل :روش ق mmضاوته mmای ف mmرمه mmای م mmدرن نس mmل س mmوم ،روشه mmای ق mmضاوت
ف mmرمه mmای س mmنتی س mmبکه mmای م mmختلف و روشه mmای ق mmضاوت ف mmرمه mmای اس mmتان mmدارد و اخ mmتیاری ت mmایچ mmی م mmیش mmد.
ه mmمچنین ،م mmدرس دوره ب mmا اش mmاره ب mmه سیس mmتمه mmای م mmساب mmقهای داوری ت mmال mmو ،ای mmن سیس mmتمه mmا را ب mmه س mmه ب mmخش
سیسmتم سmبکهmای شmمالmی ،سیسmتم سmبکهmای جmنوبmی و سیسmتم سmبکهmای درونmی تmقسیم کmرد .در ایmن دوره
ت mmبیین ش mmد ک mmه ن mmکتهی م mmهم در داوری ت mmال mmو و ب mmه خ mmصوص ت mmای mmچی ،دی mmد داوران ب mmه دالی mmل ب mmرگ mmزاری م mmساب mmقهه mmا
مmشخص و واضmح بmاشmد ،چmون در قmضاوتشmان تmاثmیر دارد .سmپس ،بmا اشmاره بmه تmاریmخ بmرگmزاری مmسابmقههmای
قهmmرمmmانmmی جmmهان ووشmmو ،اصmmلیتmmریmmن هmmدف بmmرگmmزاری ایmmن مmmسابmmقههmmا و اسmmتاژهmmا تmmمریmmن مmmضاعmmف و در مmmسیر
بودن ورزشکار معرفی شد.
شmایmد یmکی از مmفیدتmریmن بmخشهmای ایmن دوره ،اشmاره بmه قmراردادهmای نmانmوشmتهی مmسابmقههmا بmود؛ چmرا کmه دیmدی
بهتر به داوران آیندهی این رشته داده شد .برخی از این قراردادها عبارتند از:
 درجmmهبmmندی و رتmmبهبmmندی در مmmقایmmسه بmmا دیmmگران مmmعنی دارد و انmmفرادی و مmmطلق نیسmmت ،یmmعنی درهمان مقطع مسابقه و زمان اعتبار دارد.
 اع mmتبار م mmساب mmقهه mmا و ع mmنوانه mmای قه mmرم mmان mmی ت mmا م mmساب mmقهه mmای ه mmمس mmطح ب mmعدی م mmعتبر ش mmماردهمیشود.
 هیئت ژوری و سرداور باالترین مرجع فنی مسابقهها محسوب میشوند.س mmپس ،ب mmرای آش mmنای mmی داوط mmلبان دورهی داوری ،ب mmه م mmعرف mmی ب mmخشه mmای م mmختلف ی mmک م mmساب mmقه از ج mmمله ک mmمیتهی
مmmسابmmقههmmا ،اعmmضای رسmmمی ،سmmرداوران و غmmیره پmmرداخmmته شmmد و وظmmایmmف هmmر کmmدام ،بmmا اشmmاره بmmه جmmزئmmیات کmmامmmل
بmmیان شmmد .از بmmخشهmmای دیmmگر ایmmن دوره ،تmmوضmmیح دربmmارهی قmmواعmmد کmmلی بmmرگmmزاری مmmسابmmقههmmا ،از جmmمله انmmواع
رویmدادهmا ،گmروههmای سmنی ،ثmبتنmام ،وظmایmف اعmضای مmختلف بmرگmزارکmننده ،نmحوهی امmتیازدهmی و اعmالم آنهmا و
غیره بود.

۳۲

ام mmا ب mmخش اص mmلی دورهی آم mmوزش داوری ت mmال mmو ب mmا گ mmرای mmش ت mmایچ mmی چ mmوان ،ن mmحوهی ع mmملکرد داروه mmای
گ mmروهه mmای  B ،Aو  Cب mmود ک mmه ب mmه دو دس mmته ت mmقسیم ش mmدن mmد :ن mmحوهی ام mmتیازده mmی در ف mmرمه mmای ب mmا درج mmهی
سmختی و نmحوهی امmتیازدهmی در فmرمهmای بmدون درجmهی سmختی حmرکmات .در ادامmه ،بmا تmوضmیح وظmایmف
هmmر کmmدام از ایmmن گmmروههmmای قmmضاوت ،بmmا نmmمایmmش فmmیلم و تmmوضmmیحهmmای مmmدرس دوره ،حmmاضmmران بmmه تmmمری mنِ
ق mm mضاوت ورزش mm mکاران پ mm mرداخ mm mتند .ه mm mمچنین ،درب mm mارهی گ mm mروه  Aک mm mده mm mای خ mm mطاه mm mای ت mm mایچ mm mی و دی mm mگر
رشmتههmای تmالmو بmه تmفصیل تmوضmیح داده شmد .داوران ایmن گmروه ،فmقط مmجاز بmه کسmر امmتیاز یmک خmطا در
هmر گmروه از تmکنیکهmا هسmتند )بmر اس ِ
mاس جmدولهmای ازپmیشتmعیینشmده( .عmالوه بmر ایmن ،بmرای امmتیازدهmی
داوران گmmروه  ،Bبmmررسmmی کmmلی اجmmرای فmmرم تmmوضmmیح داده شmmد ،بmmه هmmمراه تmmوصmmیف وظmmایmmف ایmmن گmmروه کmmه
بmmررسmmی اجmmرای کmmلی حmmرکmmتهmmا مmmانmmند روح و ریmmتم و سmmاخmmتار کmmاراکmmتریِ هmmر سmmبک و اخmmتصاص امmmتیاز
مmmناسmmب بmmه آن اسmmت .در گmmروه  ،Bامmmتیاز شmmرکmmتکmmنندههmmا بmmر اسmmاس اجmmرای کmmلی در مmmقایmmسه بmmا دیmmگر
شmرکmتکmنندههmا مmحاسmبه مmیشmود .عmالوه بmر ایmن ،مmشخص شmد کmه داوران گmروه  ،Cبmررسmی تmکنیکهmای
س mmختی اج mmرای ح mmرک mmته mmا را ب mmر عه mmده دارن mmد و ب mmناب mmرای mmن ،ک mmار آنه mmا ب mmر اس mmاس ج mmدوله mmای mmی از پ mmیش
تmm mعیینشmm mده اسmm mت کmm mه طmm mبق آیmm mیننmm mامmm mههmm mا و پmm mیش از شmm mروع اجmm mرای فmm mرم ،تmm mوسmm mط شmm mرکmm mتکmm mنندههmm mا و
مربیهایشان اعالم میشود.

۳۳

یmmکی از بmmخشهmmای بmmسیار مmmفید و الmmبته تmmفکربmmرانmmگیز ایmmن دوره ،کmmه وجmmه تmmمایmmز بmmارز آن بmmا دورههmmای دیmmگر
بmود ،اشmارهی مmدرس دوره ،بmه مmوارد مmربmوط بmه امmتیاز گmروه  Bبmود کmه مmواردی از جmمله رعmایmت دیmنامmیکهmای
تmmایچmmی ،درک و نmmمایmmش صmmحیح  13الmmگوی رزمmmی تmmایچmmی ،رعmmایmmت تmmنظیمهmmای درونmmی و بmmیرونmیِ تmmایچmmی،
حmرکmت از مmفصلهmای بmزرگ ،بmهکmارگmیری صmحیح و هmماهmنگی فmرم بmا مmوسmیقی و مmواردی از ایmن دسmت بmود
که دیدی خاص به داوران این گروه در آینده خواهد بخشید.
در ابmmتدا ایmmشان بmmه بmmیان مmmطالmmبی در مmmورد وظmmایmmف داوران از نmmظر اخmmالقmmی و قmmانmmونmmی و سmmپس بmmه تشmmریmmح
قوانین موجود در کتاب داوری و کتاب مدرسی دوره داوری چاپ  2016پرداخت.
روز اول ایmm mن دوره بmm mا حmm mضور خmm mانmm mم سmm mرلmm mک بmm mعنوان نmm mاظmm mر دوره و بmm mا تشmm mریmm mح قmm mوانmm mین داوری گmm mروه  Aو
قmسمتهmایmی از مmطالmب مmربmوط بmه گmروه  Bادامmه پmیدا کmرد .روز جmمعه نmوبmت صmبح دوره آغmاز شmد و ادامmهی
م mmطال mmب م mmرب mmوط ب mmه داوری در گ mmروه  Bو پ mmس از آن تش mmری mmح داوری گ mmروه  Cان mmجام پ mmذی mmرف mmت و پ mmس از آن
آزمmون بmرگmزار شmد .پmس از پmایmان آزمmون دوره بmه تشmریmح و بmررسmی سmواالت آزمmون پmرداخmته شmد تmا داوران
کامال به موضوع و نحوه برگزاری و نوع سواالت در دورههای بیناملللی آشنا شوند.

مرداد ۹۶
جواد باقری

۳۴

معرفی نورومـارکتینگ
Neuromarketing Intro
قسمت اول

۳۵

نورو مارکتینگ

نورومارکتینگ ،و علم اعصاب در مطالعهی رفتار
مصرف کننده  ،عرصه ای مدرن از علم است که

ترکیب علوم اعصاب در سطح آکادمیک و مطالعات بازار و اصول بازاریابی است  .از آنجایی که
مقاالت بسیاری متمرکز این حوزه شده اند  ،این حوزه به یک سرفصل مجزا و یک جریان وسیع تبدیل
شده است  .از دیرباز تالشهای بسیاری شده تا بشر درک کند در مغز واقعا چه اتفاقی می افتد و در
حوزهی بازاریابی نیز به روش سعی و خطا یا آماری و تحلیل دیتا  ،تالشهای بسیاری شده است تا
منطق رفتار مصرف کننده درک شود  .اما به واقع می توان گفت  ،هیچ وقت ما به این اندازه به ابزار و
ِ
دانش مغز و علوم اعصاب برای تحلیل رفتار بازار و مصرف کننده دسترسی نداشتیم  .این عرصه
توانسته منطقهایی نزدیک به حقیقت را از طریق مطالعهی روش عملکرد مغز  ،پیدا کند  .منطقهایی که
بر پایهی علم استوار است نه صرفا ً اطالعات آماری !

نورو مارکتینگ  :چه کسی تصمیم می گیرد شما
چه چیزی بخرید ..

۳۶

تعریف نورومارکتینگ
Defining Neuromarketing

اگر به دنبال یک تعریف جامع برای نورومارکتینگ باشیم که همهی
ابعاد این علم را پوشش دهد  ،می توان گفت  ،نورومارکتینگ به عنوان

هرنوع فعالیت بازار که از تکنیک های علوم مغز و اعصاب استفاده کند  ،تعریف می شود .
برخی تصور میکنند  ،نورومارکتینگ سوق دادن ذهن مصرف کننده برای خریدکاالهایی است که ممکن است

حتی نیازی به آنها نداشته باشد  ،پس عرصهی خوبی نیست  ،در صورتی که اینطور نیست  .در حقیقت نورومارکتینگ
از لحاظ فلسفهی عملکرد تفاوت چندانی با مارکتینگ) بازاریابی کالسیک( ندارد .برای شفافتر شدن این تفاوت
به تعاریف زیر توجه کنید :
•

مارکتینگ )بازاریابی(  :عرصهای است که از طریق آن مردم را تحت تاثیر قرار می دهند تا چیزهایی را

دوست داشته باشند و در نهایت آنها را خرید کنند  ،که این شامل چیزهایی که الزم ندارند نیز می شود .
بازاریابها از قدیم کامال آگاه بودند که مصرف کنندگان مغز دارند! و همیشه تمام تالش خود را می کردند که روی
مغز ایشان اثرگذار باشند .
•

نورومارکتینگ ) بازاریابی عصب محور(  :راهی نوین است برای اندازهگیری و ارزیابی اینکه کجا و

چطور مارکتینگ)بازاریابی کالسیک( می تواند کار کند و اثرگذار باشد  .بازاریابهای عصب محور معتقدند که
نورومارکتینگ  ،روش بهتری برای ارزیابی مارکتینگ)بازاریابی( است  ،چراکه روشی بسیار واقعیتر و علمیتر است
که براساس نحوهی پردازش مغز مصرف کننده کار می کند و این هم در وقت و انرژی بازاریاب ها و تولید کننده ها
صرفه جویی می کند و هم آشفتگیهای ذهنی افراد و آشفتگیهای بازار را کم می کند و در نهایت به نفع مصرف
کننده هم هست .

بنابراین اگر کسی معتقد است اثر گذاری روی مغز چیز بدی است  ،او از مارکتینگ و کال
بازاریابی شکایت دارد نه از نورومارکتینگ !

۳۷

در این عرصه ممکن است شما سرفصلهایی مانند  Neuroeconomicsاقتصاد
عصب محور  Social Neuroscience -عصب شناسی اجتماعی Consumer -
 Psychologyروانشناسی مصرف کننده  Decision Neuroscience -تصمیم گیری عصب
محور  Cognitive Psychologyروانشناسی شناختی و … را شنیده باشید  .نکتهی جالب
توجه اینکه می توان گفت نورومارکتینگ NeuroMarketingعرصه ایست که شامل تمامی
سرفصلهای فوق می شود و برای کا ِر خود از آنها بهره میبرد .

۳۸

نورومارکتینگ
برای چه منظوری مناسب است؟

برای بسیاری از افراد اهداف و ناحیهی اثرگذاری
نورومارکتینگ مبهم است  ،به همین دلیل در اینجا به سه بخش

اصلی اثر گذاری نورومارکتینگ اشاره می کنیم :
• نورومارکتینگ به ما می گوید که براساس تحریکات بازاریابی  ،چه اتفاقی در مغز مصرف
کنندگان و مخاطبین می افتد ) هر ابزاری بازاریابی امروزه یک روش آزمایش و تحقی ِق ویژهی خود را
دارد (.
• نورومارکتینگ مشخص میکند که مغز مصرف کنندگان در شرایط مختلف نسبت به محرکهای
بازاریابی چطور واکنش نشان میدهد ) مثال آیا این کاال رقیبی دارد یا تنهاست و در هردو صورت
واکنش مغز مصرف کننده نسبت به آن چهگونه است  ،یا مثال بازاریابی در حالت آنالین چه ویژگیهای
ذهنی متفاوتی دارد نسبت به حالت فروشگاهی ( .
• نورومارکتینگ به ما می گوید که مغز چطور واکنشها را به تصمیم گیری و رفتا ِر مصرف کننده
ترجمه میکند ) مثال اینکه مصرف کننده فقط یک کاال خریداری کند یا رفتار او تبدیل به وفاداری نسبت به
برند شود (.

نورومارکتینگ
از کدام عرصههای علم بهره میبرد؟

نورومارکتینگ مانند بسیاری از شاخههای علم  ،همپوشانی
ِ
زیادی با علوم دیگر دارد و از آنجایی که یک عرصهی
مدرن

میانرشتهای محسوب میشود  ،اشتراکات بسیاری را با علوم دیگر دارد  .ولی به طور تخصصی تر می توان
گفت  ،این عرصه از علم برپایهی سه شاخهی اصلی از دانش مغز استوار است :

۳۹

• نوروسایِنس  : Neuroscienceعلمی است که به
مطالعه روی سیستم عصبی انسان می پردازد که شامل
آناتومی مغز  ،بیولوژی سلول عصبی  ،عملکردهای شناختی
در مغز و  ..می پردازد ) برای شناخت بیشتر از این علم وسیع می
توانید به مقاالت گذشتهی آکادمی رهسان مراجعه نمایید (.
این حوزه از علم بیشترین اثر را روی نورومارکتینگ دارد و بیشترین محتوای روان شناختی و رفتار
شناختی مصرف کننده از این عرصه بهره می برد .

• اقتصاد رفتاری یا رفتارشناسی اقتصادی : Behavioral Economics
به مطالعاتی می گویند که حوزهی آن  ،تحلیل رفتار مردم در تصمیمگیریهای اقتصادی در شرایط
واقعی زندگی است  .بیشترین اثرگذاریِ این حوزه روی نورومارکتینگ  ،درک اثر گذاری شرایط روی
تصمیمگیری مصرف کننده است و بررسی اینکه مصرف کننده در شرایط مختلف رقابتی چه تصمیم
رفتاری را خواهد گرفت .

۴۰

• روانشناسی اجتماعی  : Social Psychologyعرصه ای است که به
مطالعهی رفتار و تفکر مردم در زمانی که در حضور انسانهای دیگر هستند میپردازد  ،این تفکر
میتواند حقیقی و یا تصور و توهم شخصی باشد  .در سالهای اخیر حوزهی روانشناسی
اجتماعی بیشتر روی اثرات اجتماع در حوزهی ناخودآگاه افراد پرداخته است  .اثرگذاری
روانشناسی اجتماعی روی نورومارکتینگ بیشتر به حوزهی درک نحوهی پردازش ذهن خودآگاه و
ناخودآگاه بایکدیگر در انتخابات و تصمیمگیریهای مصرف کننده است .

حامد کاتوزی
کارشناس نورومارکتینگ از CBS

۴۱

گزیدهای از خبرها
ووش0و | ت0ای چ0ی | چ0ی کُ0نگ | رهس0ان
دورهی ج0دی0د چ0ی کُ0نگ
ی mm mک دورهی ج mm mدی mm mد چ mm mی کُ mm mنگ ت mm mخصصی
آکmmادمmmی رهسmmان در آبmmان مmmاه جmmاری بmmرگmmزار
خmmواهmmد شmmد  .عmmالقmmه مmmندان بmmرای شmmرکmmت در
کmالس و پmیش ثmبت نmام مmی تmوانmند بmا کmلینیک
هانا تماس بگیرند ۰۲۱۲۲۰۲۳۱۷۰ :
زمان دورهی فوق پنجشنبه یا جمعه خواهد بود.

مصطفی داودی پناه نایب رییس تای چی
چوان شد
مصطفی داودی پناه )داداشی( به عنوان نایب رییس کمیته »تای
چی چوان« فدراسیون ووشو منصوب و مشغول به کار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ووشو ،بنا بر پیشنهاد »علیرضا
خسروی« رییس کمیته »تای چی چوان« و موافقت دکتر »مهدی
علی نژاد« رییس فدراسیون ووشو » ،مصطفی داودی
پناه« )داداشی( به عنوان نایب رییس این کمیته منصوب و مشغول
به کار شد.

ک0ارگ0اه ی0ی چ0ینگ
آک mmادم mmی رهس mmان در ن mmظر دارد  ،ب mmات mmوج mmه ب mmه
درخmواسmت عmالقmه مmندان مmبنی بmرتmشکیل یmک
دورهی ج mmدی mmد ی mmی چ mmینگ در ک mmلینیک ه mmان mmا ،
این دوره را درمهرماه آغاز کند .
ایmن کmارگmاه روزهmای پmنجشنبه سmاعmت ۱۰-۸
در م mmرک mmز ه mmان mmا ب mmرگ mmزار م mmی ش mmود  ،ع mmالق mmه
مmmندان بmmرای اطmmالعmmات بیشmmتر مmmی تmmوانmmند بmmا

همینطور طى جلسه اى كه امروز در وزارت ورزش برگزار شد ،
استاد امير ذبيح به عنوان مسئول بخش باگواجانگ  ،استاد
رمضان آگاهى به عنوان مسئول بخش وو تاى چى و استاد على
سعيدمنش به عنوان عضو كميته فنى تاى چى منصوب شدند.

۴۲

کلینیک تماس بگیرند ۰۲۱۲۲۰۲۳۱۷۹ :

آمادگي چني براي ميزباني مسابقات جهاني کونگ فو
اس0تفاده از دس0تگاه
 Accugraphدر م0وس0سه
ط mmی ه mmماه mmنگی ه mmای ان mmجام ش mmده ب mmا
جmm m m mناب دکmm m m mتر بهmm m m mرامmm m m mی  ،دسmm m m mتگاه
 Acugraphاز ام mmری mmکا وارد ک mmشور
گmmردیmmد و از فmmروردیmmن امmmسال بmmیش از
 ۴۰۰ن mmفر از ع mmالق mmهم mmندان ب mmا دس mmتگاه
اسmmکن شmmده و بmmرنmmامmmه هmmای تmmمریmmنی و
ت mm mنظیم ش mm mیوهی زن mm mدگ mm mی ب mm mه ای mm mشان
مسئوالن فدراسيون جهاني ووشو شرايط شهر »امي شان« چني براي
ميزباني مسابقات جهاني کونگ فو را مثبت ارزيابي کردند.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ دکتر»مهدي علي نژاد«
عضو هيات رئيسه فدراسيون جهاني ووشو و رئيس کميته
هماهنگي مسابقات جهاني کونگ فو همراه با »اورس کربس«
خزانه دار فدراسيون جهاني از سوييس» ،لو شياولني« عضو کميته
فني جهاني از امريکا و »بايرن« مدير مسابقات جهاني براي
براي بررسي شرايط شهر »امي شان« به منظور ميزباني
مسابقات جهاني کونگ فو در چني حضور دارند.
اين افراد همراه با رئيس انجمن ووشوي چني و هيات همراه و
همچنني شهردار »امي شان« از سالن مسابقات و هتل هاي در
نظر گرفته شده بازديد کرده و شرايط را مطلوب ارزيابي کردند.
در ادامه هيات اعزامي فدراسيون جهاني با شهردار »امي شان«
نشستي برگزار کردند و نقطه نظرات و تذکرات الزم ارائه شد.
چيني ها که همواره ميزباني خوبي از رويدادهاي مختلف داشته
اند ،اينبار نيز آماده ميزباني ايده آل از رقابت هاي جهاني کونگ
فو است.
اين مسابقات ،طي روزهاي  ۱۷الي  ۲۵آبان ماه برگزار مي شود.

تmجویmز شmد  .وجmود ایmن دسmتگاه بmرای
آکmm m mادمmm m mی ایmm m mن جmm m mایmm m mگاه را دارد کmm m mه
ه mmنرج mmوی mmان و م mmرب mmیان م mmی ت mmوان mmند ب mmه
ط mmور دق mmیقت mmری ت mmمری mmنات و وض mmعیت
ان mm m mرژی خ mm m mود را ت mm m mحت ن mm m mظر داش mm m mته
ب mmاش mmند و اث mmرات ت mmمری mmنات را در خ mmود
دن mm m m mبال ک mm m m mنند  .ه mm m m mمچنین دس mm m m mتگاه
 Acugraphبmm m m m mراسmm m m m mاس وضmm m m m mعیت
انmm mرژی افmm mراد پmm mیشنهاد هmm mایmm mی بmm mرای
بmرنmامmهی تmغذیmه ارائmه مmی دهmد کmه مmی
تmmوانmmد بmmرای عmmالقmmهمmmندان بmmسیار مmmفید
باشد .
دوسmm mتانmm mی کmm mه عmm mالقmm mه دارنmm mد بmm mا ایmm mن
دس mmتگاه وض mmعیت م mmری mmدی mmن ه mmای خ mmود
را اس mmکن ک mmنند م mmی ت mmوان mmند ب mmا ش mmماره
 ۰۲۱۲۲۰۲۳۱۷۷تmماس گmرفmته و وقmت
بگیرند .

۴۳

دعوت فدراسيون جهاني ووشو از »محمد پورغالمي«
فدراسيون جهاني ووشو از »محمد پورغالمي« به منظور حضور در
.نشست سه روزه درجات فنى فدراسيون جهانى در پکن دعوت بعمل آورد
به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ فدراسيون جهانى
ووشو »محمد پورغالمى« عضو هيات رئيسه فدراسيون
کشورمان ،نايب رئيس کميته فنى آسيا و عضو کميته فنى
فدراسيون جهانى را به نشست  3روزه سيستم درجه بندى
استاندارد ووشو دعوت کرد.
در اين نشست ،روش هاى استاندارد کردن درجات فنى ووشو
اعم از درجات قبل از دوان )دان( و درجات دوان يک به باال مورد
بررسى و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
اين جلسات در پکن پايتخت کشور چني و در مرکز فدراسيون
جهانى ووشو از شنبه  ۱۱شهريور الى  ۱۴شهريور برگزار شد
که تنى چند از اساتيد مجرب از کشور چني و برخى از
کشورهاى عضو فدراسيون جهانى در آن شرکت خواهند کرد.

اوجmاقmي :سmطح فmني
يmونmيورسmياد بmاال بmود
سرمربي تيم ووشوي دانشجويان ايران
پس از عملکرد درخشان شاگردانش در
يونيورسياد ،گفت :سطح فني اين
مسابقات ،دست کمي از رقابت هاي
آسيايي و جهاني نداشت.

بmm m mه گmm m mزارش روابmm m mط عmm m mمومmm m mي فmm m mدراسmm m mيون
ووش mm mو؛ »حس mm mني اوج mm mاق mm mي« اظ mm mهار ک mm mرد:
ووشmmوکmmاران ايmmران تmmمريmmنات بmmسيار خmmوبmmي
را پشmت سmرگmذاشmتند و نmفرات خmوبmي را بmه
چmني تmايmپه آورديmم کmه خmوشmبختانmه مmبارزات
خ mm mوب mm mي ب mm mراب mm mر ح mm mري mm mفان ق mm mدرت mm mمند چ mm mني،
روس mm m m mيه ،ان mm m m mدون mm m m mزي ،ت mm m m mرک mm m m mيه ،وي mm m m mتنام،
قزاقستان و ديگر کشورها انجام دادند.
وي اف mmزود :ب mmا ح mmري mmفان mmي م mmبارزه ک mmردي mmم ک mmه
هmm m mمواره آنmm m mان را در آوردگmm m mاه آسmm m mيايmm m mي و
جmهانmي مmي بmينيم و از ايmنکه تmوانسmتيم سmه
ط mm mالي ارزش mm mمند ب mm mراي ک mm mاروان اي mm mران ب mm mه
ارمغان آوريم ،خوشحال هستم.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ووشو؛ در اين نشست كه با
مسئولیت »آنتونى گو« نايب رئيس اجرايى فدراسيون ووشو آغاز
به کار کرد ،افرادى از هيات رئيسه ،كميته فنى ،كميته بازاريابى
و كميته مالى حضور داشتند كه در دو جلسه طوالنى صبح و
عصر به مباحث مختلفى پرداخته شد.
از جمله می توان به پیشنهادات و نظرات پورغالمی در مورد روند
آزمون و اعطا )دوان( دان به ووشوکاران سبک های سنتی و
مدرن و همچنین ساندا زیر نظر فدراسیون های ملی اشاره کرد.
آئین نامه مربیگری نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و
مقرر شد تمامی مصوبات این نشست و آئین نامه مربیگری در
کنگره عمومی فدراسیون جهانی که در جریان مسابقات قهرمانی
 2017جهان )مهرماه در کازان روسیه( برای تصویب نهایی در
اختیار هیات رئیسه قرار بگیرد.

۴۴

اوج mmاق mmي در م mmورد ع mmملکرد »آرزو س mmليمي«
ت mm m m mنها ب mm m m mان mm m m mوي س mm m m mان mm m m mداک mm m m mار اي mm m m mران در
ي mmون mmيورس mmياد گ mmفت :آرزو س mmليمي ه mmم م mmي
ت mm mوانس mm mت پ mm mيروز دي mm mدار ف mm mينال ب mm mاش mm mد ،م mm mا
تجmmربmmه کmmافmmي نmmداشmmت .ايmmن درحmmالmmي اسmmت
ک mmه ح mmري mmف اه mmل ک mmره ج mmنوب mmي س mmاب mmقه س mmه
دوره حmضور در مmسابmقات قهmرمmانmي جmهان
و م mmدال ب mmازي ه mmاي آس mmياي mmي و قه mmرم mmان mmي
آس mmيا را در ک mmارن mmام mmه دارد .س mmرم mmرب mmي ت mmيم
ايmmران در پmmايmmان بmmا قmmدردانmmي از دکmmتر عmmلي
ن mmژاد رئ mmيس ف mmدراس mmيون ووش mmو ،گ mmفت :اگ mmر
در روي mmداده mmاي گ mmون mmاگ mmون ب mmه م mmوف mmقيت م mmي
رسmm mيم ،مmm mرهmm mون مmm mديmm mريmm mت بmm mسيار خmm mوب و
ت mm mالش ه mm mاي اي mm mشان هس mm mتيم .ه mm mمچنني از
دکmتر دهخmدا و هmمکارانmشان در فmدراسmيون
دان mmشگاه mmي ت mmشکر م mmي ک mmنم ک mmه ب mmه ووش mmو
اع mm m mتماد ک mm m mردن mm m mد و ت mm m mعام mm m mل خ mm m mوب mm m mي ب mm m mا
فدراسيون ووشو داشتند.

پايان درخشان ووشوي ايران در يونيورسياد ۲۰۱۷

ووشوکاران ايران با کسب سه مدال طال ،يک نقره و دو برنز عملکرد درخشاني
.را از خود در يونيورسياد  2017برجاي ذاشتند
بmmه گmmزارش روابmmط عmmمومmmي فmmدراسmmيون ووشmmو؛ امmmروز )سmmه شmmنبه( مmmبارزات پmmايmmانmmي
اوزان م mmختلف رق mmاب mmت ه mmاي ووش mmوي ي mmون mmيورس mmياد  2017ب mmه م mmيزب mmان mmي چ mmني ت mmاي mmپه
ب mmرگ mmزار ش mmد و»ع mmرف mmان آه mmنگري mmان«» ،ج mmعفر ش mmيرزاد« و »ح mmميدرض mmا الدور« س mmه
ط mmالي ارزش mmمند در س mmان mmداي م mmردان کس mmب ک mmردن mmد و »آرزو س mmليمي« در س mmان mmداي
بmmانmmوان نmmقره اي شmmد .بmmر ايmmن اسmmاس» ،عmmرفmmان آهmmنگريmmان« در مmmبارزه نmmهايmmي وزن
مmmنهاي  60کmmيلوگmmرم سmmانmmداي مmmردان بmmا »ژائmmو فmmو ژيmmانmmگ« از چmmني روبmmرو شmmد و بmmا
ارائmه فmنونmي مmختلف و مmبارزه اي حmساب شmده بmه بmرتmري رسmيد و مmدال طmال را بmر
گmردن آويmخت .وي بmراي رسmيدن بmه ديmدار نmهايmي حmريmفانmي از انmدونmزي ،قmزاقسmتان
و روسيه را با اقتدار شکست داده بود.
»جmعفر شmيرزاد« در وزن مmنهاي  70کmيلوگmرم بmا »روسmالن لmبيروف« از قmزاقسmتان
رقابت کرد و با پيروزي در دو راند متوالي ،مدال زرين طال را از آن خود کرد.
وي براي رسيدن به فينال ،سانداکاران روسيه و ارمنستان را مغلوب کرده بود.
»ح mmميد رض mmا الدور« در م mmبارزه پ mmاي mmان mmي وزن م mmنهاي  80ک mmيلوگ mmرم ب mmا »ل mmي ش mmنگ
نmان« از چmني رقmابmت کmرد و در دو رانmد مmتوالmي بmا ارائmه مmبارزه اي تحسmني بmرانmگيز
به برتري دست يافت و سومني طالي تيم ووشوي ايران را کسب کرد.
وي نmmيز بmmراي حmmضور در فmmينال مmmوفmmق بmmه شکسmmت دادن سmmانmmداکmmار تmmرکmmيه اي شmmده
ب mm mود.در ف mm mينال وزن م mm mنهاي  52ک mm mيلوگ mm mرم س mm mان mm mداي ب mm mان mm mوان» ،آرزو س mm mليمي« ب mm mه
م mmصاف »ک mmيم ه mmي ب mmني« از ک mmره ج mmنوب mmي رف mmت و در پ mmاي mmان م mmبارزه اي ح mmساس ک mmه
سه راند به طول انجاميد ،شکست خورد و نقره اي شد.
س mmليمي ب mmراي رس mmيدن ب mmه ف mmينال» ،پ mmال mmينا ک mmاژي mmنا«از ب mmالروس و »ژان mmت م mmاالئ mmو« از
اندونزي را شکست داده بود.
»ف mmاط mmمه ح mmيدري« و »ام mmير مح mmمدرض mmاي mmي« در ت mmال mmو م mmوف mmق ب mmه کس mmب م mmدال ب mmرن mmز
شدند.
بmا ايmن اوصmاف تmيم ووشmوي دانmشجويmان ايmران بmا کسmب سmه مmدال طmال ،يmک نmقره و
دو برنز را در يونيورسياد  2017چني تايپه از آن خود کرد.

۴۵

دکmترعmلي نmژاد :شmرايmط رقmابmت
هmاي جmهانmي ووشmو مmmتفاوت بmا
گmذشmته اسmت
رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ ﺑﺎ اﺷﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ
ﺗﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪ اي رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎي ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎن را
در ﮐﺎزان را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ:ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎي ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ
ﺟﻬﺎن در اﯾﻦ دوره ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ادوار
ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑـﻪ ﮔـﺰارش رواﺑـﻂ ﻋـﻤﻮﻣـﯽ ﻓـﺪراﺳـﯿﻮن ووﺷـﻮ؛
دﮐﺘﺮ »ﻣﻬـﺪي ﻋـﻠﯽ ﻧـﮋاد« ﮐﻪ ﺑـﺮاي ﺑـﺎزدﯾـﺪ از
اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻣـﯿﺰﺑـﺎن رﻗـﺎﺑـﺖ ﻫـﺎي ﻗﻬـﺮﻣـﺎﻧـﯽ ﺟـﻬﺎن
راﻫـﯽ روﺳـﯿﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ،اﻇـﻬﺎر داﺷـﺖ :ﮐﺎزان
ﭘـﯿﺶ از اﯾـﻦ رﻗـﺎﺑـﺖ ﻫـﺎي ﺣـﺮﻓـﻪ اي و ﺳـﻄﺢ
ﺑـﺎﻻﯾـﯽ از ﺟـﻤﻠﻪ ﯾـﻮﻧـﯿﻮرﺳـﯿﺎد  ،2013ﻣـﺴﺎﺑـﻘﺎت
ﻗﻬــﺮﻣــﺎﻧــﯽ ﺟــﻬﺎن در رﺷــﺘﻪ ﺷــﻨﺎ و ﺟــﺎم
ﮐﻨﻔﺪراﺳـﯿﻮن ﻫـﺎ را ﻣـﯿﺰﺑـﺎﻧـﯽ ﮐﺮده اﺳـﺖ و از
اﯾـﻦ ﺑـﺎﺑـﺖ ﻧـﮕﺮاﻧـﯽ ﺧـﺎﺻـﯽ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ،ﭼـﺮا
ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗــﯿﻢ ﺣــﺮﻓــﻪ اي ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧــﯽ از اﯾــﻦ
رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.
وي اداﻣـﻪ داد :در ﺳـﻔﺮ ﺑـﻪ روﺳـﯿﻪ از ﺳـﺎﻟـﻦ
ﻣﺤـﻞ ﺑـﺮﮔـﺰاري ﻣـﺴﺎﺑـﻘﺎت ،دﻫﮑﺪه اﻗـﺎﻣـﺖ
ورزﺷﮑﺎران ،ﻣﺤـﻞ ﺑـﺮﮔـﺰاري ﮐﻨﮕﺮه ﺳـﺎﻟـﯿﺎﻧـﻪ،
ﺟـﻠﺴﻪ ﻫـﯿﺎت رﺋـﯿﺴﻪ و ﺳـﺎﻟـﻦ ﻣﺤـﻞ ﺑـﺮﮔـﺰاري
رﻗـﺎﺑـﺘﻬﺎ ﺑـﺎزدﯾـﺪ ﺑـﻌﻤﻞ آﻣـﺪه و ﻫـﻤﻪ ﻣـﻮارد
ﺧـﻮاﺳـﺘﻪ ﺷـﺪه از ﺳـﻮي ﻓـﺪراﺳـﯿﻮن ﺟـﻬﺎﻧـﯽ ﺑـﻪ
ﺧـﻮﺑـﯽ ﻓـﺮاﻫـﻢ ﺷـﺪه ﺑـﻮد و ﻣـﻌﺘﻘﺪم ﮐﺎزان ﺑـﻪ
ﺧﻮﺑﯽ آﻣﺎده ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ.
رﺋـﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫـﻤﺎﻫـﻨﮕﯽ رﻗـﺎﺑـﺖ ﻫـﺎي ﻗﻬـﺮﻣـﺎﻧـﯽ
ﺟـﻬﺎن اﻓـﺰود :در اﯾـﻦ ﺳـﻔﺮ ﻧـﺰدﯾﮏ ﺑـﻪ 12
ﺳــﺎﻋــﺖ ﺟــﻠﺴﺎت ﻣــﺨﺘﻠﻒ و ﻓﺸــﺮده ﺑــﺎ
ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﺑـﺮﮔـﺰاري اﯾـﻦ دوره از رﻗـﺎﺑـﺘﻬﺎ
داﺷـﺘﯿﻢ و ﻧﮑﺎت ﻣـﻮرد ﻧـﻈﺮ را ﺑـﯿﺎن ﮐﺮدﯾـﻢ و
ﭘـﯿﺶ ﺑـﯿﻨﯽ ﻣـﺎ ﺑـﺮﮔـﺰاري ﯾﮑﯽ از ﺑﻬـﺘﺮﯾـﻦ دوره
ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﻬﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﮐﺎزان اﺳﺖ.
ﻋـﻠﯽ ﻧـﮋاد ﺑـﻪ ﺣـﻤﺎﯾـﺖ از ﺗـﯿﻢ ﻣـﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻣـﺎن
در اﯾـﻦ رﻗـﺎﺑـﺖ ﻫـﺎ ﻧـﯿﺰ اﺷـﺎره ﮐﺮد و اﻇـﻬﺎر
داﺷـﺖ :ﺑـﺎ آﻗـﺎي اﻗـﺒﺎﻟـﯽ ﺳـﺮﮐﻨﺴﻮل اﯾـﺮان در
ﮐﺎزان دﯾـﺪار و ﺟـﻠﺴﻪ داﺷـﺘﯿﻢ .در اﯾـﻦ ﺷﻬـﺮ
ﻧـﺰدﯾﮏ ﺑـﻪ  250ﺧـﺎﻧـﻮاده اﯾـﺮاﻧـﯽ ﺣـﻀﻮر
دارﻧـﺪ ﮐﻪ ﻣـﻘﺮر ﺷـﺪ ﻫـﻤﺎﻫـﻨﮕﯽ ﻫـﺎ و ﺷـﺮاﯾـﻂ
ﻻزم ﺑـﺮاي ﺣـﻀﻮر ﻫـﻤﻮﻃـﻨﺎن ﻋـﺰﯾـﺰ در ﺳـﺎﻟـﻦ
ﻣـﺴﺎﺑـﻘﺎت و ﺣـﻤﺎﯾـﺖ از ﺗـﯿﻢ ﻣـﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻣـﺎن
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
وي در ﺧـﺼﻮص ﺣـﻀﻮر داﻧـﺸﺠﻮﯾـﺎن در
ﯾــﻮﻧــﯿﻮرﺳــﯿﺎد ﻓــﺖ :اﯾــﻦ اوﻟــﯿﻦ آزﻣــﻮن
ووﺷـﻮﮐﺎران در رﻗـﺎﺑـﺖ ﻫـﺎي داﻧـﺸﺠﻮﯾـﺎن
اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻫـﻤﯿﻦ دﻟـﯿﻞ ﻫـﯿﭻ ﺗﺠـﺮﺑـﻪ اي ﻧـﺪارﯾـﻢ
و ﭘـﯿﺶ ﺑـﯿﻨﯽ ﻣـﺎ ﺑـﺮﮔـﺰاري رﻗـﺎﺑـﺖ ﻫـﺎﯾـﯽ ﺳـﻄﺢ
ﺑـﺎﻻﺳـﺖ و ﺑـﺎ آﻣـﺎدﮔـﯽ ﮐﻪ از ﻧـﻔﺮات اﻋـﺰاﻣـﯽ
ﺳـﺮاغ دارم ،اﻣـﯿﺪوارم ﺑـﺎ دﺳـﺖ ﭘـﺮ ﺑـﻪ اﯾـﺮان
ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.

برگزاری دورهی مبانی علوم اعصاب برای والدین

NeuroParents
والدینی با دانش مغزو علوم اعصاب

در این دوره انتظار می رود هنرجویان با سرفصلهای زیر آشنا شوند :
 ๏یک دید کلی نسبت به عملکرد مغز و سلولهای عصبی

 ๏بررسی چگونهگی برخی از عملکردهای سیستم عصبی  ،مانند حافظه یا

بmرگmزاری کmارگmاههmای
چmیکُmنگ در اسmmتانهmا
 کارگاه چی کُنگ تخصصی تبریزروز جمعه  ۱۷شهریور برگزار شد و با
استفبال عالقهمندان عزیز از این پس
این کارگاه ها به طور ماهیانه در تبریز
برگزار خواهد شد.

 کارگاه چی کُنگ تخصصی اصفهانروز جمعه  ۲۴شهریور برگزار شد و با
استفبال عالقهمندان عزیز از این پس
این کارگاه ها به طور ماهیانه برگزار
خواهد شد.

واکنشهای ناخودآگاه

 ๏توضیح و تفکر راجع به جایگاه شناخت در مغز و سیستم عصبی

 ๏نحوهی ایجاد تمرکز در ذهن و بررسی برخی تکنیکها در این زمینه

 ๏درک چگونهگی شکل گیری هیجانات و بررسی برخی روشهای کنترل
هیجانات در ذهن

 ๏درک خودآگاه و ناخودآگاه و روشهای مدیریت و جهت دادن به
ِ
دانش مغز
ناخودآگاه بر اساس
 ๏درک اثرات رفتارهای بیرونی در ذهن و تفکر انسان 

 ๏درک جایگاه موسیقی در ذهن و اینکه چه نوع موسیقی برای پرورش
ذهن مفید است

 ๏اثر تغذیه در تفکر

 ๏درک موارد موثر در شکل گیری روابط و جایگاه تصویرهای ذهنی در
جذب افراد

 ๏بررسی برخی از روشهای پرورش و تقویت عملکرد ذهن و افزایش
میزان خودآگاهی
این دوره شامل  ۱۰جلسه است که  ۲جلسه از آن همراه با فرزندان
تشکیل می شود و یک جلسه آخر هم شامل بررسی  Case studyو
مطالعهی برخی مثال هاست .
برای اطالعات بیشتر و پیش ثبت نام  ،لطفا تماس بگیرید ۲۲۰۲۳۱۷۰ :
مرکز مشاروه سالمت هانا
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این کارگاه طبق استاندارد های آکادمی
رهسان ،با محتوای تئوری و عملی تحت
نظر کمیته تای چی و چیکُنگ فدراسیون
برگزار گردید.
مدرس :محمدحسن شفیعی

«حسني اوجاقي« در جمع سالطني سانداي جهان
انجمن ووشوي چني در مطلبي به توصيف بخش ساندا )مبارزه(
پرداخته و »حسني اوجاقي« سرمربي فعلي تيم ملي ووشوي ايران
و قهرمان اسبق دنيا را يکي از »سالطني« سانداي جهان معرفي
کرده است.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ در اين مطلب آماده است:
ساندا هنر رزمي مقابله سنتي و اصيل چيني است و تقريبا  80درصد
اساتيد سانداي جهان چيني هستند و اين مساله را مي توان از نگاهي
به نتايج مسابقات جهاني ملس کرد.
ساندا هر روز بني املللي تر مي شود و عالوه بر چيني ها ،قهرماناني از
ديگر کشورها در گذشته و حال هستند که به خوبي خود را از سايه
چيني ها خارج کرده و آنان را شکست داده اند.
اين سالطني سانداي جهان عبارت هستند از:
مسلم ساليکوف از روسيه ،کونگ لي از امريکا و حسني اجاقي از ايران.
در مطلب فدراسيون ووشو چني در خصوص »اوجاقي« آمده است:
او براي مدارا ساخته نشده است .آرام آرام و قدم به قدم و با اعتماد به
نفس باال و مثال زدني مبارزه مي کرد.
اوجاقي به عنوان نامدارترين سانداکار ايراني ،چندين مدال طال و نقره
قهرماني آسيا و بازي هاي آسيايي و همچنني قهرماني جهان را برده
است و همني امر موجب شهرت ويژه اي او در ساندا شده است.
قهرمان گذشته ايران توانست اساتيد بزرگي مانند »يوان يائو« و »بائو
لي« را در مسابقات آسيايي و جهاني شکست دهد.
سرمربي فعلي تيم ايران در سال  2009توانست در تورنمنت جهاني
پادشاهان کونگ فو و سانداي جهان برابر »کوکالي« قهرمان »کي وان«
جهان به پيروزي دست يابد.
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ت0دوی0ن ک0تاب ج0دی0د ق0وان0ین
س0ان0دا ۲۰۱۷

قابل توجه عالقمندان /کتاب»قوانني
مسابقات ساندا و روش هاي
داوري«2017فدراسيون جهاني منتشر
شد
کتاب »قوانني مسابقات ساندا و روش
هاي داوري«  2017فدراسيون جهاني،
ترجمه و منتشر شد.
ب mm mه گ mm mزارش رواب mm mط ع mm mموم mm mي ف mm mدراس mm mيون
ووش mm m m mو؛ اي mm m m mن ک mm m m mتاب در ۶۰ص mm m m mفحه ب mm m m mه
تشmmريmmح جmmديmmدتmmريmmن قmmوانmmني جmmهانmmي سmmانmmدا
)مبارزه( پرداخته است.
ق mm mوان mm mني در هش mm mت ف mm mصل )م mm mقرارت ک mm mلي،
هmm mيات ژوري و وظmm mايmm mف آنmm mها ،مmm mقام هmm mاي
رسmm mمي مmm mسابmm mقات و وظmm mايmm mف آنmm mان ،روش
ه mm mاي م mm mجاز و غ mm mيرم mm mجاز ،ت mm mعيني ب mm mرن mm mده،
بmازنmده و رتmبه بmندي ،بmرنmامmه ريmزي مmسابmقه
و ث mm mبت ک mm mردن ،اع mm mالم ه mm mا و ع mm mالم mm mت ه mm mاي
دس mm mت ،س mm mکوي م mm mساب mm mقه و ت mm mجهيزات( ب mm mه
صورت کامل توضيح داده شده است.
عmmالقmmمندان بmmراي تmmهيه نmmسخه تmmرجmmمه شmmده
ايmm mن کmm mتاب مmm mي تmm mوانmm mند بmm mا کmm mميته آمmm mوزش
فدراسيون ووشو تماس بگيرند.
شmm m m m mماره تmm m m m mماس 44149958 :داخmm m m m mلي
)(113

هاشمي طبا:
ووشو از رشته هاي موفق ورزش ايران است
سيدمصطفي هاشمي طبا با حضور در آکادمي ووشو و بازديد از
تمرينات تيم ملي ايران? گفت :ووشو از رشته هاي موفق ورزش ايران
محسوب مي شود که با مديريت مناسب اين جايگاه را پيدا کرده است.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ رئيس سال هاي
گذشته کميته ملي املپيک ايران ،امروز )چهارشنبه( در آکادمي
ووشو حضور يافت و مورد استقبال دکترعلي نژاد قرار گرفت.
هاشمي طبا با حضور در محل تمرينات تيم ملي ووشوي ايران
عنوان کرد:شايد اکنون سمت اجرايي در ورزش ايران نداشته
باشم ،اما شرايط رشته هاي مختلف را پيگيري مي کنم و ووشو
را از موفق ترين رشته ها مي دانم.
وي با اشاره به اينکه مديريت دکترعلي نژاد در رسيدن ووشو به
جايگاه مهم فعلي ،نقش اصلي را ايفا کرده است افزود:قدر اين
شرايط را بدانيد تا روند موفقيت آميز خود را دنبال کنيد.
سپس دکترعلي نژاد به معرفي اعضاي تيم ملي ووشو پرداخت
و از حضور هاشمي طبا در اردوي تيم ملي قدرداني کرد.
هاشمي طبا نيز در پايان ابراز اميدواري کرد تا ووشوکاران
ايران در مسابقات پيش رو به نتايج درخشاني دست يابند.

اعطای حکم آقای مصطفی
داوودى پناه و تقدیر از آقای
شرمین رضایی

روز شنبه مورخ  ٢١مرداد ٩۶
طى جلسه اى که در فدراسیون
ووشو برگزار گردید  ،حکم آقاى
مصطفى داوودى پناه )داداشى
( توسط دکتر على نژاد ریاست
فدراسیون به ایشان اعطا شد.
به موجب این حکم ایشان به
عنوان نایب رییس کمیته تاى
چوان منصوب شدند .همینطور
از آقاى شرمین رضایى به
خاطر تالشهاى ایشان در
سالهاى گذشته تقدیر و تشکر
شد .این جلسه با حضور
اعضاى هیات رییسه کمیته تاى
چى در فدراسیون ووشو برگزار
گردید.
طى جلسه اى که در وزارت
ورزش برگزار شد  ،استاد امیر
ذبیح به عنوان مسئول بخش
باگواجانگ  ،استاد رمضان
آگاهى به عنوان مسئول بخش
وو تاى چى و استاد على
سعیدمنش به عنوان عضو کمیته
فنى تاى چى منصوب شدند
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®
زندگی همان راه است…
از سختی تا نرمی،
از زمین تا آسمان…
ره سان

فصلنامهی الكترونيكی آكادمی رهسان
شمارهی چهارم ،تابستان ۱۳۹۶
سردبیر  :ثمین نبیپور
زير نظر حامد كاتوزی،
دبير و عضو هيأت رئيسهی کمیته تایچی چوان فدارسيون ووشو ايران
موسس و مدير آكادمی رهسان
وب سایت www.rahsan.ir :
آدرس فیس بوک www.facebook.com/irantaichi :
آدرس اينستاگرام #iran_taichi :
كانال تلگرام @Rahsaan :
عالقهمندان ميتوانند جهت همكاری با فصلنامه مطالب تاليفی يا
ترجمهی خود را به آدرس ايميل rahnaameh.editorial@gmail.com
ارسال كنند.
همكاران اين شماره:
حامد كاتوزی ،ثمین نبیپور ،نینا گود آسیایی،
ارسالن حاجینيلی ،جواد باقری

