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سرمقاله 
رهنــــامه یــک ساله شــــــد

 	
بــسیار خــوشــحالــم از ایــنکه چــهارمــین شــمارهی رهنــامــه منتشــر شــد و بــدیــن تــرتــیب ایــن نشــریــه یــکسالــه شــد . 
سـال گـذشـته هـمین مـوقـع بـود کـه بـرنـامـهریـزی هـای چـندمـاهـه سـرانـجام بـه مـرحـلهی اجـرا درآمـد و تـیمی بـرای 
انـتشار رهنـامـه شـروع بـه کـار کـرد . در ایـن مـدت کـم کـم ایـن ، اولـین نشـریـهی تـخصصی تـای چـی و چـی کُـنگ 
، شـکل خـودش را پـیدا کـرده و مـخاطـبان خـاص خـود را هـم یـافـته اسـت . خـوشبـختانـه اسـتقبال خـوبـی هـم از 
نشــریــهی جــواِن مــا بــه عــمل آمــد . حــتما ایــن رهنــامــه بهــتر از پــیش در راه خــواهــد بــود و مــخاطــبان بیشــتری در 


این راه به آن خواهند پیوست . 
رهنـامـهی رهسـان ، فـقط یـک نشـریـه بـا مـحتوای تـخصصی نیسـت ، بـلکه یـک خـط فـکری اسـت. خـط فـکریای کـه 
سـعی دارد مـخاطـبان خـود را در راه نـگه دارد . در راه تـفکر ، تـآمـل ، تـمریـن و درک مـسیر زنـدگـی . بـه هـمین 


دلیل نام آن رهنامه است . 
در ایـن یـک سـال گـذشـته هـمراهـان خـوبـی داشـتیم کـه بـا رهنـامـه هـمراه بـودنـد و هسـتند ، تـالشهـا و هـمراهـی 
هـای ایـشان را قـدر مـیدانـیم و از سـایـر عـالقـهمـندان بـرای تـولـید مـحتوایـی پـویـا دعـوت مـیکـنیم . ایـن نشـریـه 
در یـک سـال گـذشـته و هـمینطور احـتماال در ۲ سـال آیـنده بـه صـورت فـصلنـامـه خـواهـد بـود ، امـا امـیدواریـم کـه 


به زودی به ماهنامه تبدیل شود و بتوانیم محتوایی پویاتر هر ماه ارائه کنیم . 
هـمانـطور کـه در ایـن چـهار شـماره مـالحـظه مـیکـنید ، ایـن نشـریـه سـعی دارد حـوزهی جـسمانـی ، انـرژتـیک و 

ذهنی را پوشش دهد ، دلیل محتوای انتخابی هم همین موضوع است که هر سه سطح را پوشش دهد . 

هـنر زنـدگـی کـردن ، یـک هـنِر پـویـا و دایـنامـیک اسـت کـه هـم از دانـش بـاسـتانـی و تجـربـیات ارزشـمند گـذشـتگان 
بهـره مـی بـرد و هـم سـعی دارد دانـش نـویـن امـروزی را نـیز در نـظر داشـته بـاشـد و کـسانـی کـه ایـنطور بـه ایـن 
هـنر نـگاه مـی کـنند ، بـه دور از تـعصبات دورههـای مـختلف ، سـعی در درک حـقیقت مـعنای زنـدگـی بـه صـورت 
کـامـال مـتواضـعانـه دارنـد . مـا نـیز سـعی کـردیـم در رهنـامـه ، از بـاسـتانـی تـریـن مـکتوبـات و تجـربـیات در حـوزهی 
تـای چـی و چـی کُـنگ در کـنار مـدرن تـریـن دانـشبـدسـت آمـده در حـوزهی ذهـن و خـودآگـاهـی بـگویـیم و مـن فـکر 
مـی کـنم ایـن خـوِد راه اسـت .  نـه مـانـدن در دانـش چـند هـزار سـال پـیش لـزومـا حـقیقِت مـحض اسـت و نـه چـنگ 

زدن به علمِ 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
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روز جهانی چیکُنگ 

یــــکشنبه ۲۲ مــــرداد امــــسال، نخســــتین روز جــــهانــــی تــــمریــــن هــــمگانــــی چــــیکــــنگ در ایــــران و دیــــگر 
کــشورهــای جــهان گــرامــی داشــته شــد. در ایــن تــمریــن هــمگانــی کــه در پــارک مــلت و بــا مــربــیگــری 
حــامــد کــاتــوزی، دبــیر کــمیتهی تــایچــی چــوان فــدراســیون جــهانــی ووشــو و مــربــی و داور بــیناملــللی 
تـایچـی و چـیکـنگ بـرگـزار شـد. در ایـن تـمریـن، عـالوه بـر اشـاره بـه ویـژگـیهـا و تـاثـیرات چـیکـنگ، 
چـــندیـــن تـــمریـــن و در پـــایـــان، مـــراقـــبهای کـــوتـــاه تـــوســـط شـــرکـــتکـــنندههـــا انـــجام شـــد. شـــعار «بـــگذار 
چـــیکـــنگ ســـالمـــتی بـــه تـــو بـــیامـــوزم» شـــعار ایـــن روز بـــود کـــه عـــالوه بـــر تهـــران، در دیـــگر شهـــرهـــای 

ایران هم دوستداران و هنرجویان این رشتهی گسترده را به تمرین گروهی تشویق میکرد. 
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زادگــاه چــیکــنگ هــنر اصــیل حــفظ ســالمــتی، در چــین بــاســتان اســت. چــی کــنگ در حــقیقت هــنر 
تســلط بــر انــرژی درونــی بــدن انــسان اســت کــه از دیــربــاز در مــراکــز ســالمــتی و رزمــی چــین مــورد 
تـوجـه قـرار داشـته اسـت. بـه زبـان امـروزی، چـیکـنگ روش تسـلط و تـنظیم مـیدان الـکترومـغناطـیس 
بـدن بـا هـدف ارتـقا سـالمـت و کـیفیت زنـدگـی تـعریـف مـیشـود. امـروزه چـیکـنگ، روشـی درمـانـی و 


سالمتی پذیرفتهشده در فهرست  سازمان بهداشت جهانی است.
بــرای درک بهــتر نــحوهی کــارکــرد تــمریــنهــا و راهــکارهــای چــیکــنگ، نخســت بــایــد بــه تــعریــف طــب 
کـــلنـــگر بـــپردازیـــم. یـــکی از تـــئوریهـــای مـــهم در درمـــان کـــه بـــسیاری از روشهـــای درمـــانـــی از آن 
ســـرچـــشمه گـــرفـــتهانـــد، سیســـتم درمـــانـــی کـــلنـــگر اســـت کـــه هـــم در غـــرب و هـــم در شـــرق در کـــانـــون 
تـوجـهات قـرار دارد. طـب سـنتی چـین یـا Traditional Chinese Medicine هـم زیـرمجـموعـهی 
ایـن سیسـتم طـبقهبـندی مـیشـود. بـه طـور کـلی روشهـای درمـانـی در طـب سـنتی چـین شـامـل طـب 
سـوزنـی، مـوکـس، طـب گـیاهـی، طـب فـشاری، طـب تـغذیـه و چـیکـنگ مـیشـود کـه مـعموالً در درمـان 
بـیماریهـا، تـرکـیبی از ایـن روشهـا مـورد اسـتفاده قـرار مـیگـیرد. تـئوری پـایـه در تـمام ایـن روشهـا 
بـر اسـاس تـعادل انـرژی چـی اسـت کـه دو تـئوری یـنویـانـگ و پـنج عـنصر در ارتـباط مسـتقیم بـا آن 
قـرار دارنـد. پـزشـکان چـینی بـیش از 3000 سـال بـه رشـد و تـوسـعهی ایـن فـلسفهی درمـانـی کـمک 
کــرده و آن را بــه صــورت عــملی بــه کــار گــرفــتهانــد. هــدف درمــانــی ایــن روشهــا، تــنظیم جــریــان چــی 
در بـدن و از مـیان بـردن مـوانـع تحـرک آن اسـت. تـوقـف چـی، فـزونـی یـا کـاهـش آن در یـک نـقطهی 
خـاص، بـه بـروز عـالئـم بـیماری منجـر مـیشـود. امـروزه، اسـتفاده از چـیکـنگ بـرای حـفظ سـالمـت 
و بهــبود آن بــسیار مــتداول اســت. تــنها در کــشور چــین، بــیش از 60 مــیلیون نــفر آن را جــزئــی از 
فـعالـیت روزانـه خـود قـرار دادهانـد؛ تـمریـنهـای چـیکـنگ بـه طـور کـلی بـه سـه دسـتهی اصـلی تـقسیم 
مــیشــود: مــراقــبهی درونــی، حــرکــات بــدنــی و تــمریــنهــای تــنفسی. در تــمریــنهــای چــیکــنگ فــرد بــه 

آگـاهـی از نـحوۀ احـساس چـی در ذهـن و بـدن خـود مـیرسـد. پـس 
از درک آن نـــیز در مـــراحـــل بـــاالتـــر مـــیتـــوانـــد چـــی را آگـــاهـــانـــه در 
بـدن خـود بـه جـریـان و حـرکـت بـیندازد. در هـنرهـای رزمـی درونـی 
بـا بـه کـارگـیری چـی، فـرد مـیتـوانـدبـا تـکیه بـر نـیروی ذهـن و بـدن 
از خـود دفـاع کـند. بـارزتـریـن و بهـتریـن نـمونـۀ ایـن تـوانـایـی و تـاثـیر 
درونــــی و بــــیرونــــی چــــی، تــــایچــــی اســــت. از نــــظر طــــب چــــینی بــــه 
کــارگــیری چــیکــنگ در دو ســطح قــابــل بــررســی اســت: بــیرونــی و 


درونی. 

⽓气功
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در سـالهـای اخـیر، تـحقیقات بـسیاری از اثـر چـیکـنگ در مـواردی از جـمله فـشار خـون، تـنظیم هـورمـونهـای 
جــنسی، عــملکرد قــلب و امــواج مــغزی، تــراکــم اســتخوان، ســرطــان، کــهولــت و جــریــان خــون در مــغز، صــورت 
گـرفـته کـه نـتایـج آن، هـمه نـشان از تـاثـیر مـثبت چـیکـنگ و بـه تـعادلرسـانـدن انـرژی چـی در بـدن، بـر مـشکالت 
ســـالمـــتی انـــسانهـــاســـت. چـــیکـــنگ امـــروز در بـــسیار جـــوامـــع، در جـــایـــگاه طـــب مـــکمل مـــورد اســـتفاده قـــرار 


میگیرد. 
تـایچـی، یـکی از هـنرهـای رزمـی بـاسـتانـی، و از مـحبوبتـریـِن ایـن هـنرهـا در جـهان اسـت. ایـن هـنر بـا نـگرش 
عــمیق فــلسفی و بــا کــمک چــرخــش انــرژی چــی در بــدن، از تــاثــیرگــذارتــریــن هــنرهــای رزمــی تــاریــخ بــه حــساب 
مــیآیــد. یــکی از اصــلیتــریــن مــراقــبههــای متحــرک و تــمریــنهــای چــیکــنگ، تــایچــیچــیکــنگ اســت. در ایــن 
مــــورد، بــــسیاری از دانــــشگاههــــای مــــعتبر دنــــیا، تــــحقیقاتــــی گســــترده دربــــارهی تــــاثــــیر ایــــن تــــمریــــن بــــر بهــــبود 
بــیماریهــای مــختلف انــجام دادهانــد. آنچــه امــروز بــه  عــنوان طــب مــکمل در طــب غــربــی شــناخــته مــیشــود، 

صدها سال است که روش اصلی درمانی در شرق خصوصاً در چین، به حساب میآید.



 

۵

 از مـیان مـهمتـریـن فـوایـد فـیزیـولـوژیـک و روانـی تـایچـیچـیکـنگ مـیتـوان بـه ایـن مـوارد 
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
 



 

۶

ورزش چـینی تـایچـی کـه بیشـتر بـه عـنوان هـنر رزمـی درونـی شـناخـته مـیشـود، بـرای بهـبود سـالمـتی، افـزایـش 
طـول عـمر، آرامـش روانـی، تـمرکـز ذهـنی، تـقویـت مـاهـیچههـا و افـزایـش انـرژی درونـی بـدن یـا چـی مـفید اسـت. 
عــالوه بــر ایــن، تــمریــنهــای تــایچــی، مــوجــب افــزایــش آگــاهــی فــرد از بــدن، بهــبود تــعادل و هــماهــنگی مــیشــود. 
مــطالــعات انــجامشــده دربــارهی هــنر تــایچــی نــشان مــیدهــد ایــن ورزش تــاثــیر مســتقیمی بــر افــزایــش کــارکــرد 
سیسـتم ایـمنی بـدن، کـاهـش فـشار خـون و دیـابـت، بهـبود کـارکـرد قـلب و ریـههـا و کـند کـردن پیشـروی بـیماری 
آرتـــریـــت رومـــاتـــوئـــید دارد. عـــالوه بـــر ایـــن، تـــایچـــی بـــیخـــوابـــی، خســـتگی، درد، اضـــطراب و افســـردگـــی را در 


صورت تمرین منظم و حضور ذهن در زمان انجام برطرف میکند. 
تـایچـی بـاعـث مـیشـود اسـتخوانهـا، مـفاصـل و مـاهـیچههـا بـه صـورت سیسـتماتـیک و مـنظم ورزش داده شـونـد 
و  قـطر اسـتخوانهـا افـزایـش یـابـند. حـرکـات آرامبـخش پـیچشی و چـرخـشی تـایچـی مـی تـوانـد بـاعـث افـزایـش 
تــــراکــــم اســــتخوانــــی و ضــــخیمتــــر شــــدن ســــطح آنهــــا در نــــاحــــیهی مــــفاصــــل مــــیشــــود. عــــالوه بــــر ایــــن، تــــایچــــی 
تــــــانــــــدونهــــــا و لــــــیگامــــــنتهــــــا را تــــــقویــــــت مــــــیکــــــند. هــــــمچنین، تــــــایچــــــی بــــــر بهــــــبود عــــــملکرد دســــــتگاه هــــــاضــــــمه، 
نــاراحــتیهــای روده و مــعده، گــردش انــرژی، تــنظیم گــردش خــون، عــملکرد قــلب، تــقویــت دیــوارهی ســرخرگهــا، 


تنظیم سوختوساز بدن و ریتم تنفسی موثر است. 
طـبق پـژوهـشهـای انـجامشـده در مـوسـسههـای درمـان سـرطـان در سـراسـر جـهان، انـجام تـمریـنهـای تـایچـی 


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

 
 

سـال گـذشـته، تـحقیقی جـامـع از سـوی آکـادمـی رهسـان بـا هـمکاری طـب مـکمل وزارت بهـداشـت در کـشورمـان 
انـجام شـد کـه در آن تـاثـیرات چـیکـنگ بـر سـرطـان بـررسـی شـد. چـیکـنگ از دیـدگـاه تـاثـیرگـذاری بـر حـوزهی 
الـــکترومـــغناطـــیس بـــدن تـــاثـــیر بســـزایـــی بـــه عـــنوان یـــک روش حـــمایـــتی تـــکمیلی ســـرطـــان در رونـــد ایـــن بـــیماری 
داشــت. حــاصــل ایــن تــحقیق مــقالــهای بــود کــه در دو کــنگرهی بــیناملــللی عــلمی تــخصصی منتشــر شــد و مــورد 


توجه بسیار قرار گرفت.



 

۷



 
 
 
 
 

 

زندگی همان راه است…

مصاحبه: ثمین نبیپور 

 
 
 
 
 
 
 
 

یــــک ســــال از شــــروع فــــعالــــیِت فــــصلنــــامــــهی تــــخصصی آکــــادمــــیِ رهســــان، رهنــــامــــه، 
مــیگــذرد. در ایــن یــک ســال الــبته رشــد و شــکوفــایــی و جــاری بــدوِن فــعالــیتهــای ایــن 
آکــادمــی مــثل ســالهــای گــذشــته، مــسیری قــابــلتــوجــه طــی کــرده اســت. شــایــد بــرای 
بــــرخــــی ایــــن ســــوال پــــیش آمــــده بــــاشــــد کــــه حــــاال کــــه تــــایچــــی و چــــیکــــنگ بــــخشی از 
بــدنــهی فــدراســیون ووشــو هســتند، پــس دیــگر چــه نــیازیســت بــه حــضور مــوســسهای 
مـثل رهسـان؟ بـه ایـن بـهانـه، و بـرای آشـنایـی بیشـترمـان بـا حـوزههـای گسـتردهی ایـن 
آکـادمـی، پـای صـحبتهـای آقـای حـامـد کـاتـوزی، مـوسـِس آکـادمـیِ رهسـان، مـربـی و 
داور بـــیناملـــللی و دبـــیر کـــمیتهی تـــایچـــی چـــوان فـــدراســـیون ووشـــو ایـــران نشســـتیم. 

پیشنهاد میکنیم این گفتوگوی خواندنی را از دست ندهید! 
 

۸

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



 
 

رهسان یعنی چه؟ 
رهسان یعنی ماننِد راه  یا همراه با مسیر.  

خـب اول بهـتر اسـت در مـورد ایـدهی اولـیهی ایـن اسـم تـوضـیح  بـدهـم. الـبته مـعموالً در کـالسهـای جـدیـد در 
ایـن مـورد صـحبت مـیکـنم، امـا اکـنون ایـن امـکان فـراهـم آمـده  کـه تـوضـیح بیشـتری ارائـه دهـم. هـمانطـور کـه 
اکـثر مـخاطـبان رهسـان مـیدانـند، شـروع کـار ایـن مـوسـسه بـا آمـوزش تـایچـی و چـیکـُنگ هـمراه بـود، ولـی بـه 
تــدریــج خــدمــات دیــگری هــم بــه آن اضــافــه شــد. مــن بــا مــطالــعهی روی مــکاتــب شــرقــی، از ســالهــای پــیش بــه 
فـلسفهی تـائـو بـسیار عـالقـهمـند شـدم، الـبته ایـن مـنظور چـیزی کـه بـه عـنوان یـک شـریـعت در چـین مـیشـناسـند 
نیســت، بــلکه فــلسفهی بــاســتانــی آن کــه بــسیار شــبیه بــه ســایــر مــکاتــب عــرفــانــی اســت. هــمانطــور کــه احــتماالً 
مـیدانـید تـائـو یـا دائـو در زبـان چـینی بـه مـعنای راه یـا مـسیر اسـت و فـلسفهی تـائـو بـر ایـن اسـاس اسـتوار 
اسـت کـه زنـدگـی و جـهان هسـتی از زمـان پـیدایـش تـا ابـد هـمچون مـسیری پـویـا اسـت کـه هـیچ سـکونـی نـدارد 
و ایـن هـمان تـائـویـی اسـت کـه نـمیتـوان بـرآن نـام نـهاد (اولـین جـملهی تـائـوِت چـینگ). خـب بـر ایـن اسـاس مـن 
بـــه نـــظرم رســـید کـــه نـــام مـــوســـسهی مـــا اقـــتباســـی از ایـــن مـــفهوم غـــنی بـــاشـــد. در ابـــتدا مـــن عـــنوان «ره» را 
انـتخاب کـردم، چـرا کـه هـمان مـعنی را دارد و کـامـالً هـم پـارسـی اسـت، امـا بـرای ثـبت بـرنـد ایـن نـام را قـبول 

نـــــــکردنـــــــد و بـــــــه پـــــــیشنهاد همســـــــرم، 
خـــانـــم نـــینا آســـیایـــی، و بـــا مـــشورت 
آقـــــای ایـــــرج کـــــابـــــلی (زبـــــانشـــــناس 
بــــرجســــتهی کــــشور) نــــام رهســــان را 
بـــرای مـــوســـسه انـــتخاب کـــردیـــم کـــه 

البته به نظر من بهتر هم شد. 

رهســـــــــان در حـــــــــقیقت نـــــــــام تـــــــــجاریِ 
مــــــــــــــوســــــــــــــسهی ورزشــــــــــــــی ووشــــــــــــــو و 

مــــطالــــعات انــــرژی درونــــی ایــــرانــــیان اســــت کــــه بــــه عــــنوان اولــــین مــــوســــسهی خــــصوصــــی در زمــــینهی ووشــــو و 
سـبکهـای درونـیِ انـرژتـیک در سـال ۱۳۸۸ بـا مـجوز رسـمی از سـازمـان تـربـیت بـدنـی کـشور تـأسـیس شـد و 


برنِد رهسان هم سال ۱۳۹۲ به طور رسمی ثبت شد.

 
حـاال کـه از رهسـان گـفتیم، لـوگـویـی کـه نـشاِن آکـادمـی شـما شـده، کـنجکاویِ بـیننده را تحـریـک 

میکند. لطفاً توضیح میدهید؟ 

ایــن بــخش مــورد عــالقــهی خــودم هــم هســت . ایــن لــوگــو کــه بــعد از صــرف دو ســال طــراحــی و بــرای رهســان 
انــتخاب شــد، کــار دوســت عــزیــزم بــابــک مــعدندار اســت. الــبته بــابــک عــزیــزم آنــقدر در حــوزهی ایــدهپــردازی و 
خـالقـیت مـوفـق اسـت کـه نـیاز بـه مـعرفـی نـدارد: ایـشان مـدیـر ایـده پـردازی و خـالقـیت مـوسـسه دارَوگ هسـتند. 
در مـورد لـوگـو عـرض کـنم کـه جـزو مـعدود لـوگـوهـایـی اسـت کـه از لـحاظ طـراحـی کـامـال دو بُـعدی اسـت و از 
لــحاظ مــعنایــی چــهار بُــعدی، چــرا کــه مــفهومــی از تــغییر و حــرکــت را در خــود نــهفته دارد. دایــره در فــرهــنگ 
چـین بـاسـتان و تـائـو نـماد آسـمان و نـماد ووچـی و مـربـع نـماد زمـین اسـت، مـثل سـکههـای قـدیـمی چـینی کـه 

۹

 
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 



در شــکل بــیرونــی آنهــا دایــره و ســوراخ داخــل آنهــا مــربــع بــود کــه اشــاره بــه آســمان و زمــین دارد. 
لــوگــوی مــوســسه مــا داخــل، یــک مــربــع قــرار دادیــم کــه نــماد زمــین و در عــین حــال نــماد 

سـختی و چـارچـوب داشنـت اسـت کـه طـی خـطوطـی تـبدیـل بـه دایـره مـی شـود کـه ایـن 
تــبدیــل هــم اشــاره بــه نــرم شــدن و تــبدیــل از ســختی بــه نــرمــی دارد و در عــین حــال 
اشـاره بـه مـسیری از زمـین تـا آسـمان، ایـن مـسیر هـمان ره در رهسـان اسـت. در 
ضـمن دلـیل ایـن کـه از پـنج خـط در ایـن لـوگـو اسـتفاده شـده، اشـاره بـه پـنچ عـنصر 

در طــــب چــــینی اســــت. رنــــگ هــــای لــــوگــــو هــــم بــــر اســــاس پــــنج عــــنصر انــــتخاب شــــده 

است. 

 
 
 

چــه شــد کــه بــه فــکر تــأســیس بــنیادی مــثل آکــادمــی رهســان افــتادیــد؟ یــا بهــتر، چــه زمــانــی بــه 
عـنوان یـکی از تـأثـیرگـذارتـریـن اعـضای جـامـعهی تـایچـی و چـیکـنگ ایـران، پِـی بـردیـد کـه بـه 

وجود و فعالیت چنین پایگاهی نیاز هست؟ 

بـه ایـن سـوال بـایـد از چـند جهـت پـاسـخ دهـم، اول ایـنکه مـن از هـمان سـال ۱۳۸۳ کـه مـربـیگری خـودم را در 
حــوزهی تــایچــی و چــیکُــنگ بــه طــور رســمی شــروع کــردم، مــعتقد بــودم بــایــد ســازمــانهــای خــصوصــی وجــود 
داشـته بـاشـند کـه بـتوانـند بـه صـورت مسـتقلتـر از فـضای اداری و اجـباری حـاکـم، ایـدهپـردازی کـنند و فـضا 
بـرای گسـترش و پیشـرفـت هـمهجـانـبهی ایـن عـرصـه را فـراهـم کـنند. آن زمـان تـازه فـدراسـیون ووشـو تـاسـیس 
شـــده بـــود و خـــیلی فـــضایـــی تـــحت عـــنوان زیـــرمجـــموعـــههـــای خـــصوصـــی وجـــود نـــداشـــت. ولـــی بـــعدهـــا کـــه بـــا 
انـتصاب دکـتر عـلینـژاد، ایـن فـدراسـیون روز بـه روز بـزرگتـر شـد، ایـن عـرصـه بیشـتر پـدیـدار شـد و مـا هـم 
بــه عــنوان یــک مــوســسه خــصوصــی تــحت نــظر فــدراســیون ووشــو شــروع بــه کــار کــردیــم. دوم ایــنکه فــضاهــای 
اداری و فــدراســیونــی از لــحاظ ضــوابــط و مــراحــل اداری چــندان امــکان فــعالــیتهــای غــیرضــروری را بــه مــا 
نـــــمیداد، بـــــه طـــــور مـــــثال بـــــرای ایـــــجاد فـــــضای تـــــحقیقاتـــــی فـــــدراســـــیون و کـــــمیتههـــــای زیـــــرمجـــــموعـــــه، چـــــندان 
عــرصــهای بــرای فــعالــیت نــداشــتند، چــرا کــه تــمرکــز اصــلی فــدراســیون و وزارت ورزش در درجــهی اول روی 
حـــوزهی قهـــرمـــانـــی قـــرار گـــرفـــته و در درجـــهی دوم هـــم بـــحث گســـترش هـــمگانـــی بـــود.  بـــه هـــمین دلـــیل بـــه طـــور 
مـــــثال، بـــــرای ارتـــــباط بـــــین وزارت ورزش و وزارت عـــــلوم، یـــــا فـــــدراســـــیون ووشـــــو و وزارت بهـــــداشـــــت، نـــــیاز بـــــه 

موسسههایی است که به طور خصوصی با دغدغههایی متفاوت بتوانند این ارتباطات را برقرار کنند. 

از ســوی دیــگر، آن زمــان بــنده یــک شــرکــت بــا حــدود ۹ ســال ســابــقه مــدیــریــتی داشــتم و از ســاز و کــار ایــن 
مــوضــوع آگــاه بــودم، بــه هــمین دلــیل اقــدام بــه تــأســیس ایــن مــوســسه کــردم تــا فــضایــی بــرای فــعالــیت بیشــتر 

عالقهمندان و هنرجویان، از جمله خودم، تحت نظارت مراجع قانونی و ضوابط فدراسیونی فراهم شود. 

در نـــهایـــت هـــدف از تـــاســـیس و هـــمینطـــور جهـــتگـــیری فـــعالـــیتهـــا ایـــن اســـت کـــه راه را بیشـــتر درک کـــنیم و 
زنـــدگـــی را نـــه فـــقط بـــه عـــنوان یـــک مـــقصد بـــلکه بـــه عـــنوان یـــک راه بـــبینیم و بـــتوانـــیم بـــا تـــکنیکهـــا و امـــکانـــات 
مـوجـود، کـیفیِت ایـن راه را افـزایـش دهـیم. هـمین ایـده در تـمامـی فـعالـیتهـای رهسـان جـاری اسـت، مـثالً مـا 
وقــتی بــرای مــسابــقههــا یــک تــیم آمــاده مــی کــنیم، هــدفمــان فــقط کســب مــدال نیســت، بــلکه هــدف اصــلی ایــن 

۱۰



اســـــت کـــــه بـــــه بـــــهانـــــهی آن مـــــسابـــــقه، تـــــمریـــــن بیشـــــتری داشـــــته بـــــاشـــــیم و راه را بهـــــتر درک کـــــنیم. در مـــــورد 
هـــمایـــشهـــا هـــم هـــمینطـــور اســـت؛ مـــسئلهی اصـــلی در کـــنار هـــم بـــودن، تـــمریـــن کـــردن، درک کـــردن و ارتـــقاء 


کیفیِت راه یا زندگی است. 

 
فـعالـیتهـا و آمـوزههـای آکـادمـی رهسـان شـایـد در نـگاه اول، ارتـباط چـندانـی بـه هـم نـداشـته 
بـــاشـــند، در صـــورتـــی کـــه ارتـــباطـــی ظـــریـــف مـــیان هـــمهشـــان دیـــده شـــود. لـــطفاً در ایـــن مـــورد 

توضیح دهید.  

بــله حــتماً. بــایــد عــرض کــنم فــعالــیت رهســان از مــطالــعه روی حــوزهی انــرژی شــروع شــد. بــر اســاس فــلسفهی 
تـائـو و طـب چـینی ایـن حـوزه ارتـباطدهـندهی بـین ذهـن و جـسم اسـت. تـمام فـعالـیتهـای رهسـان هـم در ایـن 
ســه الیــه تــعریــف مــیشــونــد. الــبته مــا ســطح جــسمی مــحض یــا ذهــنی مــحض نــداریــم و ســطوح مــختلف بــا 
یــکدیــگر هــمپــوشــانــی دارنــد. ولــی در کــل خــدمــات و فــعالــیتهــای رهســان یــا بیشــتر در حــوزهی انــرژی هســتند 
مــــانــــند چــــیکــــنگ و فــــنگشــــویــــی یــــا اســــکن مــــسیرهــــای انــــرژتــــیک، یــــا بیشــــتر مــــتمرکــــز جــــسم هســــتند مــــانــــند 
کــــالسهــــای بــــخشهــــای رزمــــی و مــــسابــــقاتــــی، یــــا بیشــــتر مــــتمرکــــز حــــوزهی ذهــــن هســــتند مــــانــــند کــــالسهــــای 
مـکانـیزم تـفکر یـا نـوروسـایـنس و غـیره کـه الـبته در حـوزههـای مـختلف مـا از کـارشـناسـان مـتخصص آن حـوزه 
اســتفاده مــیکــنیم و امــکانــی فــراهــم شــده کــه بــشود ایــن عــرصــههــا را بــه هــم مــرتــبط کــرد و در نــهایــت کــیفیت 


زندگی حاصل شود و همه از راه لذت ببرند. 

 
از نـام رهسـان، پـویـایـی، حـرکـت، تـغییر را در بسـتری از آگـاهـی و در مـسیری هـموار بـه ذهـن 

خطور میکند. این مفاهیم چقدر در بطن فعالیتهای این آکادمی جریان دارد؟ 

راســـتش پـــاســـخ دادن بـــه ایـــن ســـوال کـــمی دشـــوار اســـت، چـــرا کـــه در حـــقیقت مـــخاطـــبان رهســـان بـــایـــد ایـــن 
پـرسـش را پـاسـخ دهـند، ولـی بـرخـی کـارهـایـی کـه مـا بـرای ایـن پـویـایـی و هـموار کـردن مـسیر انـجام دادیـم را 
عـنوان مـیکـنم. مـا بـه طـور مـتوسـط هـر سـال ۲ عـنوان خـدمـات جـدیـد شـامـل کـالس یـا تـکنیکهـای تـنظیمی بـه 
خــدمــات رهســان اضــافــه مــیکــنیم. یــکی دیــگر از کــارهــای مــا تــخصصی کــردن کــارگــاههــا و خــدمــات بــود کــه 
پـــــیش از ایـــــن، در کـــــشور چـــــنین ســـــاخـــــتاری وجـــــود نـــــداشـــــت. رهســـــان کـــــالسهـــــای چـــــیکُـــــنگ را بـــــه صـــــورت 
تـخصصی ارائـه مـیکـند. هـمینطـور بـا تـخصصی کـردن سـایـر عـناویـن مـانـند چـیننـا، تـویـیشـو، دوئـیلـین، 
بـــاشـــگاه مـــخصوص مـــربـــیان، فـــنگشـــویـــی، نـــوروســـایـــنس و غـــیره عـــرصـــههـــایـــی جـــدیـــد بـــرای فـــعالـــیت پـــویـــا و 

۱۱

 
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 
ببینیم و بتوانیم با تکنیکها و امکانات موجود، کیفیِت این راه را افزایش 

دهیم. همین ایده در تمامی فعالیتهای رهسان جاری است



دایــنامــیک را فــراهــم کــرد. از دیــگر کــارهــای رهســان در ایــن راســتا، پــرورش مــربــی بــود، بــه جــرئــت مــیتــوانــم 
بـگویـم بیشـتریـن تـعداد پـرورش مـربـی تـایچـی و چـیکُـنگ در کـشور مـربـوط بـه ایـن آکـادمـی اسـت. رهسـان بـا 
پــرورش مــربــی و هــمینطــور بــورســیه کــردن بــرخــی مــربــیان و قهــرمــانــان، ســعی در گســترش ایــن هــنرهــا مــیان 
نسـل جـوان جـامـعه دارد. بـه تـازهگـی هـم اعـزام مـربـی بـه اسـتانهـای دیـگر تـوسـط رهسـان راهانـدازی شـد کـه 
خـود کـمکی اسـت بـه پـویـاتـر شـدن ایـن هـنرهـای اصـیل. دیـگر تـالشهـای رهسـان در راسـتای پـویـایـی، شـامـل 
طـراحـی فـرمهـای جـدیـد تـایچـی و چـیکُـنگ، تـغییر مـحتوای آمـوزشـی هـر دوره و ارتـقای فـنی دورههـا، خـلق 
هـــمین نشـــریـــهی رهنـــامـــه، اجـــرای پـــروژههـــای تـــحقیقاتـــی مـــتعدد، تـــعامـــل بـــا دانـــشگاههـــا و مـــراکـــز تـــحقیقاتـــی، 
قــرارداد بــا مــراکــز آمــوزشــی بــیناملــللی بــرای اعــزام هــنرجــو و انــجام پــروژههــای مشــترک، دعــوت از اســاتــید 
بـیناملـللی بـه کـشور، اسـپانسـری و حـمایـت مـالـی از پـروژههـای تـایچـی و چـیکُـنگ در فـدراسـیون ووشـو و 


کمیتهی تایچیچوان، برگزاری مسابقههای تخصصی، همایشها و غیره.  

 
 

بــازخــوردی کــه در ایــن ســالهــا از مــخاطــبان و افــراد عــالقــهمــند دریــافــت کــردیــد، چــطور بــوده؟ 
چــقدر بــه آنــچه در ذهــن داشــتید، نــزدیــک اســت؟ بــرای گســترش دامــنهی ایــن تــاثــیرگــذاری چــه 

برنامههایی در طوالنیمدت دارید؟ 

بـه هـرحـال هـمیشه بـازخـوردهـا مـتنوع اسـت ولـی در مجـموع بـا تـوجـه بـه نـرخ رو بـه رشـد مـخاطـبان رهسـان و 
هـــمینطـــور پـــرســـشنـــامـــههـــایـــی کـــه عـــزیـــزان پُـــر مـــیکـــنند، فـــکر مـــیکـــنم مـــا بـــا ســـرعـــت بـــسیار خـــوبـــی در حـــال 
پیشــرفــت هســتیم. رهســان بــرای هــمهی کــسانــی اســت کــه ایــن طــرز تــفکر را دارنــد. بــنابــرایــن فــکر مــیکــنم مــا 
مـخاطـبان بـسیاری داریـم، بـرخـی مـا را پـیدا کـردهانـد و بـرخـی دیـگر هـنوز مـا را پـیدا نـکردهانـد. الـبته مـا هـم 
بــرای تــبلیغات کــار خــاصــی نــکردهایــم و بیشــتر از طــریــق کــالمــی ایــن جــمعِ ارزشــمند ایــجاد شــده اســت. از 
لــــحاظ تــــعداد، مــــا مــــیتــــوانــــیم خــــیلی بیشــــتر بــــاشــــیم ولــــی آنــــچه مــــن هــــمواره بــــه آن افــــتخار مــــیکــــنم، کــــیفیت 
مـخاطـبان و طـرز تـفکر واالیـی اسـت کـه دارنـد. مـخاطـبان رهسـان بـا هـم هـمراه هسـتند و مـا فـضای رقـابـتی 


و اقتصادی و عصبی نداریم، به همین دلیل سالهای سال در کنار هم و در راه خواهیم ماند. 

 
 

۱۲

  
 

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.



 
مـطالـبی کـه در کـالسهـا و کـارگـاههـای رهسـان ارائـه مـیشـونـد، شـایـد چـند تـفاوت اسـاسـی بـا 
دیـگر کـالسهـای مـشابـه دارنـد، از جـمله نـحوهی ارائـهی مـطالـب، دانـشمـحور و تجـربـهمـحور 
بـــودن آنهـــا، تـــنوع مـــطالـــب، تســـلط هـــمهجـــانـــبهی شـــما و هـــمچنین، نـــحوهی درگـــیر کـــردن 

شرکتکنندهها در کالس. این روشهای آموزشی را چطور انتخاب کردید؟ 
الـبته کـه شـما بـه مـن لـطف داریـد، بـایـد عـرض کـنم ایـن مـن نیسـتم کـه کـالسهـا را بـه تـنهایـی اداره مـیکـنم، 
هــمهی کــسانــی کــه در کــالسهــای مــا شــرکــت دارنــد مــیدانــند ایــن کــالسهــا بــه صــورت جــمعی و مــشارکــتی 
اداره مــــیشــــونــــد و هــــنرجــــویــــان و دانــــشجــــویــــان هــــر کــــدام در رونــــد کــــالس اثــــرگــــذار هســــتند، یــــکی از دالیــــل 
پـویـایـی کـالسهـا هـم هـمین اسـت. امـا اگـر بـه یـک نـکته بـخواهـم اشـاره کـنم، بـه نـظر خـودم رمـز ایـن مـوضـوع 
در احـترام بـه مـخاطـب اسـت. مـن کـسانـی کـه سـرکـالسهـا حـاضـر مـیشـونـد را شـاگـرد نـمیبـینم و بـه آنهـا 
نـگاه بـاال بـه پـایـین نـدارم. ایـن مـوضـوع در مـنشور رهسـان هـم ذکـر شـده. مـا هـمه بـا هـم هـممـسیر هسـتیم و 
از هــمدیــگر یــاد مــیگــیریــم. بــه هــمین دلــیل هــر کــالســی بــا کــالس دیــگر فــرق مــیکــند. مــنظور از احــترام هــم 
تــعارفهــای مــتداول نیســت، بــلکه احــترامِ واقــعی، یــعنی پــذیــرفــنت نــظر مــخالــف، یــعنی ایــنکه هــر نــظری را مــا 
واقـعاً بـررسـی مـیکـنیم، نـه ایـنکه فـقط از نـظر خـودمـان مـطمئن بـاشـیم. راجـع بـه هـمهی آنهـا گـفتگو مـیکـنیم 

و در نهایت یا متقاعد میکنیم یا متقاعد میشویم.  
نــــکتهی دیــــگر ایــــنکه مــــدرسهــــای رهســــان از جــــمله خــــود مــــن، واقــــعاً پــــذیــــرفــــتیم کــــه هــــنرجــــو هســــتیم و در راه 
یـادگـیری قـرار داریـم. بـنابـرایـن دائـم در حـال فـراگـیری و ارتـقای دانـش خـود هسـتیم. روش آمـوزشـی مـا هـم 
هـمینطـور زنـده و پـویـا و بـا هـنرجـویـانمـان در حـال تـغییر و ارتـقاسـت. ولـی اگـر مـنظور شـما نـحوهی تـهیهی 
ســاخــتار اولــیهی آمــوزشــی اســت، بــایــد عــرض کــنم کــه مــا بــا بــرجســتهتــریــن اســاتــید جــهان در حــوزههــایــی کــه 
ارائـــه مـــی دهـــیم مـــشورت مـــیکـــنیم و ســـپس مـــدت بـــسیار صـــرف مـــطالـــعهی آن عـــرصـــه در کـــشور و نـــحوهی 


بومیسازی آن میکنیم و دائم روشهای خود را بر اساس نظر مخاطبها تصحیح میکنیم.

 
 

خـدمـات آکـادمـی رهسـان بـه سـه الیـهی بـدن، انـرژی و ذهـن مـربـوط مـیشـود. هـارمـونـی مـیانِ 
این سه چطور به دست میآید؟ آیا نسبت مستقیم با هم دارند؟ 

بــله هــمانطــور کــه عــرض کــردم، طــبقهبــندی خــدمــات مــا در ایــن ســه الیــه اســت. طــبیعتاً ایــن ســه الیــه بــه هــم 
مـــربـــوط هســـتند. در حـــقیقت یـــکی از تـــعاریـــف انـــسان ایـــن اســـت کـــه از ایـــن ســـه الیـــه تـــشکیل شـــده اســـت. 
بـنابـرایـن تـعادل در هـر کـدام نـیازمـند تـعادل در بـقیه هـم هسـت. بـه نـظر مـن نسـبت مسـتقیم دارنـد فـقط مـمکن 
اســت تــأثــیر یــک الیــه بــر الیــههــای دیــگر آنــی نــباشــد و شــامــل تــأخــیر یــا مــرور زمــان شــود. بــه نــظر مــن بــرای 
تـــنظیم بـــایـــد بـــه هـــر ســـه الیـــه تـــوجـــه کـــرد و بـــه تـــنظیم آنهـــا پـــرداخـــت. هـــر کـــدام هـــم روشهـــای خـــاص خـــود را 

 دارند.

۱۳



 
در زمــــینهی ارائــــهی هــــمه یــــا بــــخشی از خــــدمــــات در شهــــرهــــای دیــــگر بــــه جــــز تهــــران، چــــه 

فعالیتهایی از سوی رهسان انجام گرفته؟ 
ایـــن مـــوضـــوع تـــا چـــندمـــاه گـــذشـــته خـــیلی درگـــیر خـــود بـــنده بـــود و بـــه دلـــیل مـــشغلههـــای زیـــاد، آن مـــیزانـــی کـــه 
مـدنـظر بـنده بـود میسـر نـمیشـد، امـا سـرمـایـهگـذاریهـای مـا در سـالهـای گـذشـته بـه ثـمر نشسـت و در حـال 
حـاضـر مـربـیانـی بـرای اعـزام بـه اسـتانهـا داریـم، هـمینطـور نـمایـندگـان بـسیار خـوبـی را در اسـتانهـا آمـاده 
کـــردیـــم تـــا خـــدمـــات رهســـان را در بـــخشهـــایـــی در اســـتان خـــود ارائـــه کـــنند. در هـــمین تـــابســـتان هـــم مـــا ســـه 
دورهی چـیکُـنگ در اسـتانهـای کـشور داشـتیم کـه بـا اسـتقبال خـوبـی روبـهروی شـد. بـرنـامـهی مـا ایـن اسـت 

کـــه تـــا پـــایـــان ســـال ۹۶، ده 
اســــــــتان کــــــــشور را کــــــــامــــــــالً 


فعال کنیم. 

 
 
 
 
 

برنامههای آیندهی آکادمی بر چه اساس تنظیم میشوند؟ 
رهســان بــه مــسیر مــی انــدیشــد نــه نــتیجه، بــنابــرایــن شــایــد بــه شــکل رایــج، مــا بــرنــامــههــای آتــی مــعرفــی نــکنیم، 
چـرا کـه مـخاطـبان و هـمراهـان نـقش بـسیاری در بـرنـامـههـای آتـی مـا دارنـد. ولـی بـه طـور کـلی، مـا در مـسیر 
گســـترش خـــدمـــات خـــود در ســـه الیـــهای کـــه مـــطرح شـــد هســـتیم، هـــم از جهـــت شـــناخـــتی و هـــم تـــنظیمی. از 
مــهمتــریــن بــرنــامــههــای رهســان، ارائــه خــدمــات در خــارج از ایــران اســت کــه تــا حــدی هــم مــقدمــات آن فــراهــم 
شـده. مـا مـعتقدیـم کـه دانـش و تجـربـهی خـودمـان را مـیتـوانـیم صـادر کـنیم، بـه هـمین دلـیل تـصور مـیکـنم در 
عـرصـهی بـیناملـللی هـم ایـدههـای خـوبـی داشـته بـاشـیم. در ضـمن مـن بـاور دارم کـه در جـامـعهی ایـران هـم مـا 
مـخاطـبان بـسیار خـوبـی داریـم کـه هـنوز هـمدیـگر را پـیدا نـکردهایـم کـه بـه تـدریـج پـیدا خـواهـیم کـرد. ولـی یـکی 
از رویــاهــای خــود مــن ایــن هســت کــه مــا مــراکــزی بــا اهــداف کــامــالً تــخصصی داشــته بــاشــیم و هــنرجــویــان و 
مـــربـــیان بـــتوانـــند در آن مـــراکـــز بـــه راحـــتی تـــمریـــن کـــنند و امـــکانـــات الزم بـــرای رشـــد و پیشـــرفـــت هـــمهجـــانـــبهی 


ایشان مهیا باشد. 

   

۱۴

  
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. 

 
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.



 
چه آیندهای برای رهسان و اعضایش متصور هستید؟ 

آیـندهی رهسـان را رهسـانـی هـا تـرسـیم مـیکـنند، ولـی مـن رهسـان را ایـدهای بـیناملـللی مـیبـینم 
کـه پـس از عـبور از مـرزهـای شهـرهـای ایـران و گسـترش هـر چـه بیشـتر، حـرفهـایـی ارزشـمند 
در سـطح بـیناملـللی دارد و حـتی مـیتـوانـد هـدایـتکـنندهی بـرخـی جـریـانهـای کـالِن بـیناملـللی 
در حـوزهی تـخصصی خـود بـاشـد. مـا ایـدههـایـی داریـم کـه راهکـار جـهاِن امـروز اسـت و پـس از ایـنکه 
تـا حـد قـابـل قـبولـی بـه افـراد جـامـعهی خـودمـان کـمک کـردیـم، بـا کـمک ایـرانـیان رهسـان و تجـربـیاتـی کـه کسـب 
خــواهــیم کــرد، ایــن قــابــلیت را داریــم کــه ایــدههــای خــود را جــهانــی کــنیم. رهســان نــه تــنها در جــوامــع ووشــو و 
تـایچـی و چـیکُـنگ در عـرصـهی بـیناملـللی جـایـگاه خـواهـد داشـت، بـلکه در عـرصـهی سـالمـت، کـیفیت زنـدگـی، 


تغذیه، محیط زیست و ذهن و روان هم جایگاهی قابل توجه کسب میکند. 

 
 
 
 
 
 
 

حرف آخر؟  
حــــرف آخــــر ایــــنکه مــــا در رهســــان حــــرف آخــــر نــــداریــــم! بــــه نــــظر مــــن تــــمام ابــــزارهــــا، دســــتاوردهــــا و امــــکانــــات 
بــهانــههــایــی هســتند کــه مــا راه را بهــتر درک کــنیم و خــودآگــاهتــر زنــدگــی کــنیم، هــر دســتاوردی کــه خــارج از 
ایـن محـدوده بـاشـد مُــردنـی اسـت. ولـی جـاودانـگی، در راه بـودن اسـت و درک بهـتر راه. مـا هـم بـا ایـن ایـده 
تـــمام فـــعالـــیتهـــای خـــود را داریـــم و از مـــخاطـــبان رهســـان دعـــوت مـــیکـــنم اگـــر ایـــن ایـــده را دارنـــد هـــمراه مـــا 
بــــــاشــــــند. نــــــتیجه بــــــدون درک راه ارزشــــــمند نیســــــت، مــــــا نــــــتیجه را بــــــه هــــــر قــــــیمتی کســــــب نــــــمیکــــــنیم،  مــــــثل 
صــورتمــسئلهای کــه فــقط جــواب آخــرش را داشــته بــاشــید. اگــر از راه آگــاه بــاشــیم نــتیجه هــم حــتماً مــطلوب 
خـواهـد بـود. عـلم حـقیقی هـم بـه هـمین شـکل اسـت: ریـاضـی و فـیزیـک هـم در حـقیقت درک مـسیر هسـتند نـه 


جواب آخر. 
 

 

۱۵

 
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.

 
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 کالِن بیناملللی در حوزهی تخصصی خود باشد.



 

۱۶



 

۱۷

رهسان خدماِت خود را در سه سطحِ  

جسم 

 انرژی 

و ذهن 



۱۸

بر اساس دیدگاِه حکمِت چیِن باستان ، 
 انسان از سه الیهی وجودی تشکیل شده است :

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

سطح ِ میانیِ وجودیِ انسان ، کالبِد انرژی است که الیهی بیِن جسم و ▸
ذهن است ، این الیه از دیدگاه طِب چینی اهمیت بسیاری دارد و شامِل 

: 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 . 



 

۱۹

هارمونی، 
نتیجهی 

هماهنگی این 
سه الیهی 

وجودی انسان است 

در رهسان تالش شده تا با در 
نظر گرفنت این سه سطحِ 

وجودی ، آرامشی بادوام به 
جامعه هدیه شود



۲۰

  نگاهی به
 خدمات
 رهسان



۲۱



۲۲



۲۳



 

۲۴

ذهن

انرژی

بدن



 

نحوهی اثرگذارینحوهی اجراسطح اثرگذاریخدمات
مقیاس اثر 

گذاری

۱- باشگاه های تای چی  
فردیتنظیمیعمومیبدن - انرژی

عمومیبدن - انرژی۲- کارگاه های رزمی 
تنظیمی - 
شناختی

فردی

عمومیانرژی - ذهن - بدن۳- کالس های چی کُنگ
شناختی -
تنظیمی

فردی

خصوصیانرژی - بدن۴- اسکن میدان انرژی 
شناختی -
تنظیمی

فردی

۵- چی کُنگ برای محیط کار 
فردی - اداریتنظیمیعمومیانرژی - ذهن - بدن

۶- کارگاه های فنگ شویی 
محیطیشناختیعمومیانرژی 

۷- کارگاه های یی چینگ 
کیهانیشناختیعمومیانرژی - ذهن

۸- کالسهای مکانیزم تفکر 
فردیشناختیعمومیذهن

۹- کارگاههای نوروساینس  
فردیشناختیعمومیذهن

خصوصیذهن - انرژی۱۰- جلسات تراپی شخصی
تنظیمی - 
شناختی

فردی

فردی - اداریشناختیعمومیذهن - بازاریابی۱۱- نورو مارکتینگ

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

۲۵



 

۲۶

چگونه در تايچی زانوهایی سالم  
داشته باشیم؟  

ارسالن حاجی نیلی

نــقش و اهــمیت مــفصل زانــو بــر هــیچ تــایچــیکــاری پــوشــیده نیســت. از اولــین جــلسهی تــمریــن 
تـایچـی یـکی از نـکاتـی کـه بـه هـنرجـو آمـوزش داده مـیشـود و هـمواره مـورد تـأکـید اسـت، نـحوه 
صـحیح خـم کـردن زانـو اسـت. پـیچش زانـوهـا بـه سـمت بـیرون، جـلوگـیری از بـیرون زدن زانـوهـا 
از مـــرز پـــنجهی پـــا جـــملههـــایـــیانـــد کـــه هـــمواره مـــربـــی بـــه هـــنرجـــویـــان در هـــر ســـطحی گـــوشـــزد 
مــیکــند. اهــمیت ایــن نــکات حــتی از فــضای بــاشــگاه و مــربــی هــم فــراتــر رفــته اســت. در قــوانــین 
داوری مــــسابــــقات تــــایچــــی هــــم مــــوارد فــــوق بــــه عــــنوان خــــطای فــــنی مــــحسوب و مــــشمول کســــر 


امتیاز میشوند. 

ولـی بـه راسـتی چـرا رعـایـت ایـن نـکتههـای بـه ظـاهـر سـاده ایـنقـدر دشـوار اسـت؟ چـرا هـنرجـویـان 
حــتی بــعد از مــدتهــا تــمریــن هــمچنان در کــنترل زانــو در بــرخــی حــرکــتهــا مــشکل دارنــد؟ چــرا 
ورزشـکاران حـرفـهای در مـسابـقات بـابـت انـجام خـطاهـای مـربـوط بـه زانـو مـشمول کسـر امـتیاز 


میشوند؟ 



 

۲۷

به نـظر مـیرسـد رعـایـت تـنظیماتـی کـه در تـایچـی بـرای زانـو ذکـر مـیشـود، فـراتـر از یـک دسـتور سـاده اسـت. 
بــــه صِـــــــــــرف ایــــن کــــه بــــگویــــیم زانــــو را بــــه بــــیرون هــــدایــــت کــــنید، در هــــمه بــــخشهــــای فــــرم و در هــــمه وضــــعیتهــــا 
پـــاســـخگوی مـــسئله نیســـت. در ایـــن مـــقالـــه ســـعی داریـــم ســـاخـــتار آنـــاتـــومـــیک بـــدن در اطـــراف زانـــو را مـــرور و 


براساس آن تنظیمات این مفصل کلیدی بدن را  با عمق بیشتری درک کنیم. 

اولـین نـکته در مـورد مـفصل زانـو ایـن اسـت کـه زانـو مـفصلی یـکبـعدی اسـت. ایـن مـفصل مـانـند یـک لـوال عـمل 
مـیکـند و تـنها در یـک مـحور امـکان حـرکـت دارد. یـکی از نـکتههـایـی کـه در تـایچـی روی آن تـأکـید مـیشـود، 
نــگهداشــنت زانــو در امــتداد پــنجههــای  پــا اســت. ایــن نــکته در اصــل رعــایــت کــردن محــدودهی حــرکــتی مــجاز 
بـــرای ایـــن مـــفصل اســـت. تـــنها زمـــانـــی کـــه زانـــو در امـــتداد پـــنجه پـــا خـــم شـــود، حـــرکـــت آن تـــکمـــحوره اســـت. 
( تــصویــر وســط) در بــقیه حــالــتهــا عــالوه بــر مــحور اصــلی بــردارهــای نــیرو بــه ســمت چــپ یــا راســت بــه مــفصل 
وارد مــیشــونــد. ایــن در حــالــی اســت کــه ســاخــتار آنــاتــومــیک ایــن مــفصل بــرای تحــمل ایــن بــردارهــا طــراحــی 


نشده است. 

بــا تــوجــه بــه ایــن مــوضــوع، جــمله «زانــوی خــود را بــه ســمت بــیرون بچــرخــانــید» چــه مــعنایــی دارد؟ اولــین پــاســخ 
ایـن سـوال ایـن اسـت کـه مـنظور نـگهداشـنت زانـو در امـتداد پـنجههـای پـا اسـت. در بیشـتر مـواقـع در صـورتـی 
کــه فــرد آگــاهــانــه حــرکــت زانــوی خــود را کــنترل نــکند، در زمــان خــم کــردن آن، مــفصل بــه ســمت داخــل منحــرف 
مـیشـود. بـه هـمین دلـیل ایـن جـمله بـسیار تـکرار مـیشـود تـا تـوجـه افـراد بـه نـگهداشـنت زانـو در امـتداد پـنجه پـا 


جلب شود. 



 

بــــخشی از ایــــن عــــضله بــــه داخــــل اســــتخوان ران مــــتصل 
اسـت. ایـن بـخش ران پـا را بـه سـمت جـلو و 
بــــــــاال حــــــــرکــــــــت مــــــــیدهــــــــد. انــــــــقباض عــــــــضله 
ســـــــوآس منجـــــــر بـــــــه کـــــــشیده شـــــــدن اســـــــتخوان ران بـــــــه جـــــــلو و 
هـمزمـان چـرخـش آن بـه سـمت بـیرون مـیشـود. در نـتیجه بـرای 
آنــــکه بــــتوانــــیم کــــنترل درســــتی در تــــنظیم اســــتخوان ران و بــــه 
دنـــبال آن پـــیچش زانـــو بـــه ســـمت بـــیرون داشـــته بـــاشـــیم، بـــایـــد 
عـــضله ســـوآس قـــوی و ســـاملـــی داشـــته و آنـــرا آگـــاهـــانـــه کـــنترل 


کنیم. 

۲۸

نــکته مــهم دیــگر اســتفاده از عــضالت بــرای نــگهداشــنت مــفصل اســت. بــطور کــلی ســاخــتار اســکلتی بــدن 
تـوسـط عـضالت نـگهداشـته مـیشـود. ایـن یـک واقـعیت کـلی اسـت کـه: سـالمـت هـر یـک از مـفاصـل بـدن در 
گـرو سـالمـتی و قـوی بـودن عـضالت پـیرامـون آن اسـت. بـرای زانـو عـضالت پـیرامـون ران پـا نـقش کـلیدی 

در کــــــنترل نــــــیروی وارد شــــــده بــــــه مــــــفصل و حــــــفظ ســــــالمــــــت آن ایــــــفا 
مــیکــنند. زمــانــیکه عــضالت پــا قــدرت کــافــی بــرای کــنترل وزن بــدن را 
نـــداشـــته بـــاشـــند، بـــدن بـــرای حـــفظ تـــعادل در هـــنگام خـــم شـــدن زانـــو، 
زاویـه مـفاصـل را تـغییر مـیدهـد. در ایـن شـرایـط بـاسـن بـه سـمت عـقب 
و زانــوهــا بــه جــلو منحــرف مــیشــونــد. نــتیجه ایــن کــار فــشار مــضاعــف 


به مفاصل کمر و زانو و در نتیجه فرسایش آنها است. 

ولــــی چــــگونــــه مــــیشــــود مــــفصلی را کــــه بــــرای حــــرکــــت در یــــک جهــــت 
طــراحــی شــده بــه جهــت دیــگر چــرخــانــد؟ بــرای پــاســخ بــه ایــن ســوال 
الزم اســـت نـــگاهـــی کـــالنتـــر بـــه ایـــن مـــفصل داشـــته بـــاشـــیم. مـــفصل 
زانــو محــل اتــصال دو اســتخوان بــزرگ در بــدن اســت. در اصــل بــا 

تـــنظیم اســـتخوان ران از بـــاال و اســـتخوان ســـاق پـــا از پـــایـــین مـــیتـــوان ایـــن مـــفصل را در جهـــت درســـت 

نگهداشت. 

در قـــــسمت ران پـــــا مجـــــموعـــــهای بـــــزرگ و پـــــیچیده از عـــــضالت قـــــرار دارنـــــد کـــــه 
حـرکـتهـای پـا را کـنترل مـیکـنند. در ایـن مـیان عـضله سـوآس اهـمیت ویـژهای 
دارد. در مــــقالــــهی تــــائــــویــــین کــــه در شــــماره قــــبلی فــــصلنامــــه منتشــــر شــــد، ایــــن 

عضله معرفی و نقش آن در سالمت بدن توضیح داده شد



 

 
بــــــخش دیــــــگری کــــــه در کــــــنترل چــــــرخــــــش زانــــــو 

نــــقش دارد، اســــتخوان ســــاق پــــا اســــت. تــــکیهگــــاه اصــــلی ایــــن اســــتخوان کــــف پــــا 
اســــت کــــه روی زمــــین قــــرار مــــیگــــیرد. اگــــر بــــخواهــــیم بــــرای کــــنترل چــــرخــــش زانــــو 
اســتخوان ســاق پــا را در زاویــه درســت قــرار دهــیم، راهــی غــیر از تــنظیم درســت 


کف پا روی زمین نداریم. 

کـــلید اصـــلی انـــجام ایـــن کـــار تـــنظیم درســـت وزن در کـــف پـــا اســـت. وقـــتی تـــکیهی 
اصـــلی وزن روی پـــاشـــنه پـــا بـــاشـــد و عـــالوه بـــر آن تـــیغه بـــیرونـــی و ســـینه پـــا روی 
زمــین بــاشــند، اســتخوان ســاق در زاویــه مــناســب قــرار گــرفــته و در نــتیجه زانــو بــه 

نــــــکته دیــــــگری کــــــه بــــــرای تــــــنظیم اســــــتخوان ران بــــــایــــــد در نــــــظر گــــــرفــــــت 
سـاخـتار مـفصل بـاالیـی آن اسـت. محـل اتـصال اسـتخوان ران بـه لـگن 
یــک مــفصل کــاســهای اســت. ســاخــتار و محــل قــرار گــیری ایــن مــفصل 
در نــــاحــــیه لــــگن بــــه شــــکلی اســــت کــــه در زمــــان جــــلو دادن دنــــبالــــچه یــــا 
چــــرخــــش لــــگن بــــه ســــمت جــــلو، بــــخش کــــاســــهای شــــکل بــــه ســــمت جــــلو 
حـــرکـــت و اســـتخوان ران را بـــه ســـمت بـــیرون بـــدن هـــدایـــت مـــیکـــند. در 
نــتیجه چــرخــش لــگن و دنــبالــچه بــه ســمت جــلو منجــر بــه پــیچش زانــو بــه 

بیرون میشود. 

۲۹

بـا تـوجـه بـه ایـنکه چـرخـش دنـبالـچه بـه سـمت جـلو، حـرکـتی کـه در تـایچـی بـه «بسـنت کـوآ » مـعروف 
اســـت، تـــوســـط عـــضله ســـوآس انـــجام مـــیشـــود، اهـــمیت و نـــقش ایـــن عـــضله در تـــایچـــی و نـــیز در 


کنترل حرکت زانو بیش از پیش روشن میشود. 

تـــصویـــر مـــقابـــل نـــشان مـــیدهـــد کـــه چـــطور ضـــعف عـــضله 
ســـــوآس منجـــــر بـــــه بیشـــــتر شـــــدن گـــــودی کـــــمر و چـــــرخـــــش 
دنـبالـچه بـه سـمت عـقب مـیشـود. در نـتیجه اسـتخوان ران 

و به دنبال آن زانو به سمت داخل متمایل میشوند. 



 

جمعبندی  

در نهایت نکات کلیدی حفظ سالمت زانوها در تایچی، به صورت زیرند : 

تــــقویــــت عــــضالت پــــیرامــــون مــــفصل زانــــو. عــــضال چــــهار ســــر روی ران و عــــضالت پشــــت ران بــــایــــد •

قدرتمند و منعطف باشند تا در زمان خم شدن زانوها وزن بدن را به خوبی تحمل کنند. 

مـهارت و تسـلط خـود را در کـنترل و حـرکـت عـضله سـوآس افـزایـش دهـید. بـا ایـن کـار قـادر خـواهـید •
بـود در هـنگام انـجام نشسـتهـا در تـایچـی، مـبو، گـونـگ بـو، شـی بـو و ... ، بـا جـلو دادن دنـبالـچه 


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 آخــــر ایــــن نــــکته را مــــتذکــــر شــــویــــم کــــه خــــم کــــردن زانــــو فــــقط در زمــــان اجــــرای فــــرمهــــای تــــایچــــی انــــجام 
نـمیشـود. در نـتیجه رعـایـت نـکات فـوق در هـر زمـان کـه زانـوی خـود را خـم مـیکـنید، منجـر بـه حـفظ سـالمـت 


آنها میشود. 
 

۳۰

نــکتهای کــه بــطور مــشخص در تــنظیم کــف پــا بــایــد در نــظر گــرفــت، ایــن اســت کــه بــخش داخــلی کــف پــا 
(شـــکم پـــا ) نـــبایـــد روی زمـــین بـــاشـــد. ایـــن مـــشکل بیشـــتر در مـــورد افـــرادی کـــه صـــافـــی کـــف دارنـــد، بـــروز 
مـیکـند. هـمانـطور کـه در شـکل زیـر مـشاهـده مـیشـود، قـرار گـرفـنت شـکم پـا روی زمـین منجـر بـه انحـراف 
مــچ و ســاق پــاهــا بــه ســمت داخــل مــیشــود. در نــتیجه ایــن انحــراف زانــوهــا بــه داخــل مــتمایــل مــیشــونــد. 
افـــرادی کـــه کـــف پـــای صـــاف دارنـــد، بـــایـــد در زمـــان خـــم کـــردن زانـــوهـــا بـــا تـــمرکـــز و بـــه صـــورت ارادی بـــا 

اســتفاده از عــضالت داخــل ســاق پــا، شــکم 
پـــا را بـــه ســـمت بـــاال کـــشیده و تـــیغه بـــیرونـــی 


پای خود را به زمین بچسبانند. 



 

۳۱

  گزارش برگزاری دوره داوری درجه ۲ و ۳ با 
گرایش تخصصی تای چی

پــــــس از بــــــرگــــــزاری چــــــند دوره مــــــسابــــــقههــــــای تــــــخصصی تــــــای 
چــــــــــــیچــــــــــــوان و ووشــــــــــــو و مــــــــــــشکالت ایــــــــــــجادشــــــــــــده در نــــــــــــحوهی 
امــــــتیازدهــــــیهــــــا و انــــــتخابهــــــای انــــــجام شــــــده، نــــــیاز بــــــه وجــــــود 
داورانـی کـه از دل ایـن رشـته آمـده و نـگاه تـخصصی بـه آن داشـته بـاشـند بـه شـدت احـساس شـد. از آنـجا کـه 
ایـن بـاور وجـود دارد کـه تـایـچی ورزشـی درونـی اسـت و تـمام نـگاههـا حـتی در بـین داوران کـارکشـته نسـبت بـه 
آن مـعطوف بـه ایـن قـسمت اسـت و قـضاوتهـا تـنها بـر مـبنای احـساس انـجام مـیگـرفـت، تـصمیم بـر آن شـد کـه 
ابـتدا بـا ارتـقای سـطح فـنی و کسـب تجـربـهی عـلمی و عـملی در مـجامـع و مـحافـل بـیناملـللی و سـپس، بـا آمـوزشِ 
هــمهجــانــبه بــه پــرورش داوران عــالقــمند و مســتعد و مــتخصص ایــن رشــتهی ورزشــی پــرداخــته شــود تــا در آیــنده 


قضاوتها بر مبنای اصول و قوانین بیناملللی و تخصصی رشتهی تایچی چوان باشد.

در هـمین راسـتا ایـن مـهم در روزهـای ۱۲ و ۱۳ مـرداد مـاه سـال ۱۳۹۶ بـا حـضور بـیش از ۳۰ تـای چـی کـار کـه 
عـمدتـا از مـدال آوران و داوران درجـه ۳ و مـربـیان ایـن رشـته بـودنـد، دورهی داوری بـا و مـدرسـی اسـتاد حـامـد 


کاتوزی برگزار شد. 

حــامــد کــاتــوزی کــه از داوران بــا ســابــقهی کــشور هســتند ، ســال گــذشــته مــوفــق بــه کســب داوری بــین املــللی تــالــو 
ووشـو شـدنـد و در مـسابـقات قهـرمـانـی ووشـو اروپـا در روسـیه و هـمینطور مـسابـقات قهـرمـانـی جـهانـی تـای چـی 

در لهسـتان داوری کـردنـد و بـا کـولـهبـاری 
از تجـــــــربـــــــهی بـــــــین املـــــــللی، جـــــــدیـــــــدتـــــــریـــــــن 
قــــــوانــــــین داوری فــــــدراســــــیون جــــــهانــــــی را 
تــــــدریــــــس کــــــردنــــــد . هــــــمینطور ایــــــشان ۲ 
دورهی داوری تـــــــخصصی تـــــــای چـــــــی را 
نــیز در فــدراســیون جــهانــی گــذرانــده انــد 
بـــه هـــمین دلـــیل بـــرای داوران تـــخصصی 
تـــای چـــی بـــسیار مـــهم بـــود کـــه داوری بـــا 
گـرایـش تـخصصی تـای چـی ایـن دوره را 


تدریس کند.

جواد باقری 
مسئول کمیته داوران تای چی  



۳۲

بـــخش داوری تـــخصصی تـــایچـــی شـــامـــل: روش قـــضاوتهـــای فـــرمهـــای مـــدرن نســـل ســـوم، روشهـــای قـــضاوت 
فـــرمهـــای ســـنتی ســـبکهـــای مـــختلف و روشهـــای قـــضاوت فـــرمهـــای اســـتانـــدارد و اخـــتیاری تـــایچـــی مـــیشـــد. 
هــــمچنین، مــــدرس دوره بــــا اشــــاره بــــه سیســــتمهــــای مــــسابــــقهای داوری تــــالــــو، ایــــن سیســــتمهــــا را بــــه ســــه بــــخش 
سیسـتم سـبکهـای شـمالـی، سیسـتم سـبکهـای جـنوبـی و سیسـتم سـبکهـای درونـی تـقسیم کـرد. در ایـن دوره 
تـــبیین شـــد کـــه نـــکتهی مـــهم در داوری تـــالـــو و بـــه خـــصوص تـــایـــچی، دیـــد داوران بـــه دالیـــل بـــرگـــزاری مـــسابـــقههـــا 
مـشخص و واضـح بـاشـد، چـون در قـضاوتشـان تـاثـیر دارد. سـپس، بـا اشـاره بـه تـاریـخ بـرگـزاری مـسابـقههـای 
قهــرمــانــی جــهان ووشــو، اصــلیتــریــن هــدف بــرگــزاری ایــن مــسابــقههــا و اســتاژهــا تــمریــن مــضاعــف و در مــسیر 


بودن ورزشکار معرفی شد.

شـایـد یـکی از مـفیدتـریـن بـخشهـای ایـن دوره، اشـاره بـه قـراردادهـای نـانـوشـتهی مـسابـقههـا بـود؛ چـرا کـه دیـدی 

بهتر به داوران آیندهی این رشته داده شد. برخی از این قراردادها عبارتند از: 

درجــهبــندی و رتــبهبــندی در مــقایــسه بــا دیــگران مــعنی دارد و انــفرادی و مــطلق نیســت، یــعنی در -
همان مقطع مسابقه و زمان اعتبار دارد.  

اعــــتبار مــــسابــــقههــــا و عــــنوانهــــای قهــــرمــــانــــی تــــا مــــسابــــقههــــای هــــمســــطح بــــعدی مــــعتبر شــــمارده -
میشود.  

هیئت ژوری و سرداور باالترین مرجع فنی مسابقهها محسوب میشوند.  -

ســـپس، بـــرای آشـــنایـــی داوطـــلبان دورهی داوری، بـــه مـــعرفـــی بـــخشهـــای مـــختلف یـــک مـــسابـــقه از جـــمله کـــمیتهی 
مــسابــقههــا، اعــضای رســمی، ســرداوران و غــیره پــرداخــته شــد و وظــایــف هــر کــدام، بــا اشــاره بــه جــزئــیات کــامــل 
بــیان شــد. از بــخشهــای دیــگر ایــن دوره، تــوضــیح دربــارهی قــواعــد کــلی بــرگــزاری مــسابــقههــا، از جــمله انــواع 
رویـدادهـا، گـروههـای سـنی، ثـبتنـام، وظـایـف اعـضای مـختلف بـرگـزارکـننده، نـحوهی امـتیازدهـی و اعـالم آنهـا و 


غیره بود. 



 
۳۳

امــــا بــــخش اصــــلی دورهی آمــــوزش داوری تــــالــــو بــــا گــــرایــــش تــــایچــــی چــــوان، نــــحوهی عــــملکرد داروهــــای 
گـــروههـــای B ،A و C بـــود کـــه بـــه دو دســـته تـــقسیم شـــدنـــد: نـــحوهی امـــتیازدهـــی در فـــرمهـــای بـــا درجـــهی 
سـختی و نـحوهی امـتیازدهـی در فـرمهـای بـدون درجـهی سـختی حـرکـات. در ادامـه، بـا تـوضـیح وظـایـف 
هــر کــدام از ایــن گــروههــای قــضاوت، بــا نــمایــش فــیلم و تــوضــیحهــای مــدرس دوره، حــاضــران بــه تــمریــنِ 
قــــــضاوت ورزشــــــکاران پــــــرداخــــــتند. هــــــمچنین، دربــــــارهی گــــــروه A کــــــدهــــــای خــــــطاهــــــای تــــــایچــــــی و دیــــــگر 
رشـتههـای تـالـو بـه تـفصیل تـوضـیح داده شـد. داوران ایـن گـروه، فـقط مـجاز بـه کسـر امـتیاز یـک خـطا در 
هـر گـروه از تـکنیکهـا هسـتند (بـر اسـاِس جـدولهـای ازپـیشتـعیینشـده). عـالوه بـر ایـن، بـرای امـتیازدهـی 
داوران گــروه B، بــررســی کــلی اجــرای فــرم تــوضــیح داده شــد، بــه هــمراه تــوصــیف وظــایــف ایــن گــروه کــه 
بــررســی اجــرای کــلی حــرکــتهــا مــانــند روح و ریــتم و ســاخــتار کــاراکــتریِ هــر ســبک و اخــتصاص امــتیاز 
مــناســب بــه آن اســت. در گــروه B، امــتیاز شــرکــتکــنندههــا بــر اســاس اجــرای کــلی در مــقایــسه بــا دیــگر 
شـرکـتکـنندههـا مـحاسـبه مـیشـود. عـالوه بـر ایـن، مـشخص شـد کـه داوران گـروه C، بـررسـی تـکنیکهـای 
ســـختی اجـــرای حـــرکـــتهـــا را بـــر عهـــده دارنـــد و بـــنابـــرایـــن، کـــار آنهـــا بـــر اســـاس جـــدولهـــایـــی از پـــیش 
تـــــعیینشـــــده اســـــت کـــــه طـــــبق آیـــــیننـــــامـــــههـــــا و پـــــیش از شـــــروع اجـــــرای فـــــرم، تـــــوســـــط شـــــرکـــــتکـــــنندههـــــا و 


مربیهایشان اعالم میشود. 



 

۳۴

یــکی از بــخشهــای بــسیار مــفید و الــبته تــفکربــرانــگیز ایــن دوره، کــه وجــه تــمایــز بــارز آن بــا دورههــای دیــگر 
بـود، اشـارهی مـدرس دوره، بـه مـوارد مـربـوط بـه امـتیاز گـروه B بـود کـه مـواردی از جـمله رعـایـت دیـنامـیکهـای 
تــایچــی، درک و نــمایــش صــحیح 13 الــگوی رزمــی تــایچــی، رعــایــت تــنظیمهــای درونــی و بــیرونــیِ تــایچــی، 
حـرکـت از مـفصلهـای بـزرگ، بـهکـارگـیری صـحیح و هـماهـنگی فـرم بـا مـوسـیقی و مـواردی از ایـن دسـت بـود 


که دیدی خاص به داوران این گروه در آینده خواهد بخشید. 

در ابــتدا ایــشان بــه بــیان مــطالــبی در مــورد وظــایــف داوران از نــظر اخــالقــی و قــانــونــی و ســپس بــه تشــریــح 

قوانین موجود در کتاب داوری و کتاب مدرسی دوره داوری چاپ 2016 پرداخت.

روز اول ایـــــن دوره بـــــا حـــــضور خـــــانـــــم ســـــرلـــــک بـــــعنوان نـــــاظـــــر دوره و بـــــا تشـــــریـــــح قـــــوانـــــین داوری گـــــروه A و 
قـسمتهـایـی از مـطالـب مـربـوط بـه گـروه B ادامـه پـیدا کـرد. روز جـمعه نـوبـت صـبح دوره آغـاز شـد و ادامـهی 
مـــطالـــب مـــربـــوط بـــه داوری در گـــروه B و پـــس از آن تشـــریـــح داوری گـــروه  C انـــجام پـــذیـــرفـــت و پـــس از آن 
آزمـون بـرگـزار شـد. پـس از پـایـان آزمـون دوره بـه تشـریـح و بـررسـی سـواالت آزمـون پـرداخـته شـد تـا داوران 


کامال به موضوع و نحوه برگزاری و نوع سواالت در دورههای بیناملللی آشنا شوند.

مرداد ۹۶ 
جواد باقری
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معرفی نورومـارکتینگ  
 Neuromarketing Intro

 
 


قسمت اول
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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 

دانِش 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 صرفاً اطالعات آماری ! 


نورو مارکتینگ 

نورو مارکتینگ : چه کسی تصمیم می گیرد شما 

 چه چیزی بخرید ..



 

۳۷

 
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 !

   تعریف نورومارکتینگ
Defining Neuromarketing



 

۳۸

در این عرصه ممکن است شما سرفصلهایی مانند Neuroeconomics اقتصاد 

 Consumer - عصب شناسی اجتماعی Social Neuroscience - عصب محور

Psychology روانشناسی مصرف کننده - Decision Neuroscience تصمیم گیری عصب 

محور Cognitive Psychology روانشناسی شناختی و … را شنیده باشید . نکتهی جالب 

توجه اینکه می توان گفت نورومارکتینگNeuroMarketing عرصه ایست که شامل تمامی 


سرفصلهای فوق می شود و برای کاِر خود از آنها بهره میبرد .



 

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 تحقیِق 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 رفتاِر مصرف کننده •

ترجمه میکند ( مثال اینکه مصرف کننده فقط یک کاال خریداری کند یا رفتار او تبدیل به وفاداری نسبت به 


برند شود ). 

 
نورومارکتینگ مانند بسیاری از شاخههای علم ، همپوشانی 

زیادی با علوم دیگر دارد و از آنجایی که یک عرصهی مدرِن 

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 :

  نورومارکتینگ
  برای چه منظوری مناسب است؟

۳۹

  نورومارکتینگ
از کدام عرصههای علم بهره میبرد؟



 

نوروسایِنس Neuroscience : علمی 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 .  

 

 
• : Behavioral Economics اقتصاد رفتاری یا رفتارشناسی اقتصادی

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



 

۴۱

روانشناسی اجتماعی Social Psychology :  عرصه 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  
 CBS کارشناس نورومارکتینگ از



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

دورهی جـدـید چـی کُـنگ  

 یـــــــک دورهی جـــــــدیـــــــد چـــــــی کُـــــــنگ تـــــــخصصی 
آکــادمــی رهســان در آبــان مــاه جــاری بــرگــزار 
خــواهــد شــد . عــالقــه مــندان بــرای شــرکــت در 
کـالس و پـیش ثـبت نـام مـی تـوانـند بـا کـلینیک 

هانا تماس بگیرند : ۰۲۱۲۲۰۲۳۱۷۰ 
زمان دورهی فوق پنجشنبه یا جمعه خواهد بود. 

کـارگـاه  ـیی چـینگ 

آکـــادمـــی رهســـان در نـــظر دارد ، بـــاتـــوجـــه بـــه 
درخـواسـت عـالقـه مـندان مـبنی بـرتـشکیل یـک 
دورهی جــــدیــــد یــــی چــــینگ در کــــلینیک هــــانــــا ، 

این دوره را درمهرماه آغاز کند .   
ایـن کـارگـاه روزهـای پـنجشنبه سـاعـت ۱۰-۸ 
در مــــرکــــز هــــانــــا بــــرگــــزار مــــی شــــود ،  عــــالقــــه 
مــندان بــرای اطــالعــات بیشــتر مــی تــوانــند بــا 
کلینیک تماس بگیرند : ۰۲۱۲۲۰۲۳۱۷۹  

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.

 
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



 

۴۳

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 ۱۷ الي ۲۵ آبان ماه برگزار مي شود.

آمادگي چني براي ميزباني مسابقات جهاني کونگ فو 
اسـتفاده از دسـتگاه 

Accugraph 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 .
 



اوجـاقـي: سـطح فـني 
يـونـيورسـياد بـاال بـود  

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.

بــــــــه گــــــــزارش روابــــــــط عــــــــمومــــــــي فــــــــدراســــــــيون 
ووشـــــــو؛ «حســـــــني اوجـــــــاقـــــــي» اظـــــــهار کـــــــرد: 
ووشــوکــاران ايــران تــمريــنات بــسيار خــوبــي 
را پشـت سـرگـذاشـتند و نـفرات خـوبـي را بـه 
چـني تـايـپه آورديـم کـه خـوشـبختانـه مـبارزات 
خـــــــوبـــــــي بـــــــرابـــــــر حـــــــريـــــــفان قـــــــدرتـــــــمند چـــــــني، 
روســـــــــــــيه، انـــــــــــــدونـــــــــــــزي، تـــــــــــــرکـــــــــــــيه، ويـــــــــــــتنام، 

قزاقستان و ديگر کشورها انجام دادند.

وي افـــزود: بـــا حـــريـــفانـــي مـــبارزه کـــرديـــم کـــه 
هــــــــمواره آنــــــــان را در آوردگــــــــاه آســــــــيايــــــــي و 
جـهانـي مـي بـينيم و از ايـنکه تـوانسـتيم سـه 
طـــــــالي ارزشـــــــمند بـــــــراي کـــــــاروان ايـــــــران بـــــــه 


ارمغان آوريم، خوشحال هستم.

اوجـــاقـــي در مـــورد عـــملکرد «آرزو ســـليمي» 
تـــــــــــــنها بـــــــــــــانـــــــــــــوي ســـــــــــــانـــــــــــــداکـــــــــــــار ايـــــــــــــران در 
يــــونــــيورســــياد گــــفت: آرزو ســــليمي هــــم مــــي 
تــــــوانســــــت پــــــيروز ديــــــدار فــــــينال بــــــاشــــــد، مــــــا 
تجــربــه کــافــي نــداشــت. ايــن درحــالــي اســت 
کــــه حــــريــــف اهــــل کــــره جــــنوبــــي ســــابــــقه ســــه 
دوره حـضور در مـسابـقات قهـرمـانـي جـهان 
و مــــدال بــــازي هــــاي آســــيايــــي و قهــــرمــــانــــي 
آســــيا را در کــــارنــــامــــه دارد. ســــرمــــربــــي تــــيم 
ايــران در پــايــان بــا قــدردانــي از دکــتر عــلي 
نــــژاد رئــــيس فــــدراســــيون ووشــــو، گــــفت: اگــــر 
در رويـــدادهـــاي گـــونـــاگـــون بـــه مـــوفـــقيت مـــي 
رســـــيم، مـــــرهـــــون مـــــديـــــريـــــت بـــــسيار خـــــوب و 
تــــــالش هــــــاي ايــــــشان هســــــتيم. هــــــمچنني از 
دکـتر دهخـدا و هـمکارانـشان در فـدراسـيون 
دانــــشگاهــــي تــــشکر مــــي کــــنم کــــه بــــه ووشــــو 
اعــــــــــتماد کــــــــــردنــــــــــد و تــــــــــعامــــــــــل خــــــــــوبــــــــــي بــــــــــا 

فدراسيون ووشو داشتند.

 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 3 روزه 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 ۱۱ شهريور الى ۱۴ شهريور برگزار شد 

که تنى چند از اساتيد مجرب از کشور چني و برخى از 

کشورهاى عضو فدراسيون جهانى در آن شرکت خواهند کرد.

۴۴

 
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 
2017 جهان (مهرماه در کازان روسیه) برای تصویب نهایی در 


  اختیار هیات رئیسه قرار بگیرد.



۴۵

دکـترعـلي نـژاد: شـرايـط رقـابـت 
هـاي جـهانـي ووشـو مــتفاوت بـا 

گـذشـته اسـت 

 
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 
بـاالیـی از جـمله یـونـیورسـیاد 2013، مـسابـقات 
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 
مسـئوالن 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 250	 خـانـواده ایـرانـی حـضور 
دارنـد که مـقرر شـد هـماهـنگی هـا و شـرایـط 
الزم 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 
بـاالسـت و بـا آمـادگـی که از نـفرات اعـزامـی 
سـراغ دارم، امـیدوارم بـا دسـت پـر بـه ایـران 

بازگردند.  

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 2017 برجاي ذاشتند
بــه گــزارش روابــط عــمومــي فــدراســيون ووشــو؛ امــروز (ســه شــنبه) مــبارزات پــايــانــي 
اوزان مـــختلف رقـــابـــت هـــاي ووشـــوي يـــونـــيورســـياد 2017 بـــه مـــيزبـــانـــي چـــني تـــايـــپه 
بـــرگـــزار شـــد و«عـــرفـــان آهـــنگريـــان»، «جـــعفر شـــيرزاد» و «حـــميدرضـــا الدور» ســـه 
طـــالي ارزشـــمند در ســـانـــداي مـــردان کســـب کـــردنـــد و «آرزو ســـليمي» در ســـانـــداي 
بــانــوان نــقره اي شــد. بــر ايــن اســاس، «عــرفــان آهــنگريــان» در مــبارزه نــهايــي وزن 
مــنهاي 60 کــيلوگــرم ســانــداي مــردان بــا «ژائــو فــو ژيــانــگ» از چــني روبــرو شــد و بــا 
ارائـه فـنونـي مـختلف و مـبارزه اي حـساب شـده بـه بـرتـري رسـيد و مـدال طـال را بـر 
گـردن آويـخت. وي بـراي رسـيدن بـه ديـدار نـهايـي حـريـفانـي از انـدونـزي، قـزاقسـتان 


و روسيه را با اقتدار شکست داده بود.

«جـعفر شـيرزاد» در وزن مـنهاي 70 کـيلوگـرم بـا «روسـالن لـبيروف» از قـزاقسـتان 

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.

«حـــميد رضـــا الدور» در مـــبارزه پـــايـــانـــي وزن مـــنهاي 80 کـــيلوگـــرم بـــا «لـــي شـــنگ 
نـان» از چـني رقـابـت کـرد و در دو رانـد مـتوالـي بـا ارائـه مـبارزه اي تحسـني بـرانـگيز 


به برتري دست يافت و سومني طالي تيم ووشوي ايران را کسب کرد.

وي نــيز بــراي حــضور در فــينال مــوفــق بــه شکســت دادن ســانــداکــار تــرکــيه اي شــده 
بــــــود.در فــــــينال وزن مــــــنهاي 52 کــــــيلوگــــــرم ســــــانــــــداي بــــــانــــــوان، «آرزو ســــــليمي» بــــــه 
مـــصاف «کـــيم هـــي بـــني» از کـــره جـــنوبـــي رفـــت و در پـــايـــان مـــبارزه اي حـــساس کـــه 


سه راند به طول انجاميد، شکست خورد و نقره اي شد.

ســـليمي بـــراي رســـيدن بـــه فـــينال، «پـــالـــينا کـــاژيـــنا»از بـــالروس و «ژانـــت مـــاالئـــو» از 

اندونزي را شکست داده بود.

«فـــاطـــمه حـــيدري» و «امـــير محـــمدرضـــايـــي» در تـــالـــو مـــوفـــق بـــه کســـب مـــدال بـــرنـــز 

شدند.

بـا ايـن اوصـاف تـيم ووشـوي دانـشجويـان ايـران بـا کسـب سـه مـدال طـال، يـک نـقره و 
دو برنز را در يونيورسياد 2017 چني تايپه از آن خود کرد.



بـرگـزاری کـارگـاههـای 
چـیکُـنگ در اســتانهـا 


- کارگاه چی کُنگ تخصصی تبریز 
روز جمعه ۱۷ شهریور 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 اصفهان
روز جمعه ۲۴ شهریور برگزار شد و با 
استفبال عالقهمندان عزیز  از این پس 
این کارگاه ها به طور ماهیانه  برگزار 


خواهد شد. 

  
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


 برگزاری دورهی مبانی علوم اعصاب برای والدین

NeuroParents



 والدینی با دانش مغزو علوم اعصاب

های زیر آشنا شوند :   در این دوره انتظار می رود هنرجویان با سرفصل
 

๏  های عصبی یک دید کلی نسبت به عملکرد مغز و سلول
๏ های سیستم عصبی ، مانند حافظه یا گی برخی از عملکرد بررسی چگونه

های ناخودآگاه  واکنش
๏  توضیح و تفکر راجع به جایگاه شناخت در مغز و سیستم عصبی
๏  ها در این زمینه نحوهی ایجاد تمرکز در ذهن و بررسی برخی تکنیک
๏ های کنترل گی شکل گیری هیجانات و بررسی برخی روش درک چگونه

هیجانات در ذهن  
๏ های مدیریت و جهت دادن به درک خودآگاه و ناخودآگاه و روش

ناخودآگاه بر اساس دانِش مغز 
๏    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
๏ های ذهنی در درک موارد موثر در شکل گیری روابط و جایگاه تصویر

جذب افراد  
๏ های پرورش و تقویت عملکرد ذهن و افزایش بررسی برخی از روش

میزان خودآگاهی  
 

این دوره شامل ۱۰ جلسه است که ۲ جلسه از آن همراه با فرزندان 
تشکیل می شود و یک جلسه آخر هم شامل بررسی Case study و 

مطالعهی برخی مثال هاست .  
برای اطالعات بیشتر و پیش ثبت نام ، لطفا تماس بگیرید : ۲۲۰۲۳۱۷۰ 

مرکز مشاروه سالمت هانا 

۴۶



۴۷

تـدویـن کـتاب جـدـید قـوانـین 
سـانـدا ۲۰۱۷ 

 
قابل توجه عالقمندان/ کتاب«قوانني 

مسابقات ساندا و روش هاي 
داوري»2017فدراسيون جهاني منتشر 

شد 
کتاب «قوانني مسابقات ساندا و روش 

هاي داوري» 2017 فدراسيون جهاني، 

ترجمه و منتشر شد.

بـــــــه گـــــــزارش روابـــــــط عـــــــمومـــــــي فـــــــدراســـــــيون 
ووشــــــــــــو؛ ايــــــــــــن کــــــــــــتاب در۶۰  صــــــــــــفحه بــــــــــــه 
تشــريــح جــديــدتــريــن قــوانــني جــهانــي ســانــدا 


(مبارزه) پرداخته است.

قــــــوانــــــني در هشــــــت فــــــصل (مــــــقرارت کــــــلي، 
هـــــيات ژوري و وظـــــايـــــف آنـــــها، مـــــقام هـــــاي 
رســـــمي مـــــسابـــــقات و وظـــــايـــــف آنـــــان، روش 
هـــــــاي مـــــــجاز و غـــــــيرمـــــــجاز، تـــــــعيني بـــــــرنـــــــده، 
بـازنـده و رتـبه بـندي، بـرنـامـه ريـزي مـسابـقه 
و ثــــــبت کــــــردن، اعــــــالم هــــــا و عــــــالمــــــت هــــــاي 
دســــــت، ســــــکوي مــــــسابــــــقه و تــــــجهيزات) بــــــه 

صورت کامل توضيح داده شده است.

عــالقــمندان بــراي تــهيه نــسخه تــرجــمه شــده 
ايـــــن کـــــتاب مـــــي تـــــوانـــــند بـــــا کـــــميته آمـــــوزش 


فدراسيون ووشو تماس بگيرند.

شــــــــــــــماره تــــــــــــــماس: 44149958 داخــــــــــــــلي 

(113)

 
به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ در اين مطلب آماده است: 

ساندا هنر رزمي مقابله سنتي و اصيل چيني است و تقريبا 80 درصد 
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 2009 توانست در تورنمنت جهاني 

پادشاهان کونگ فو و سانداي جهان برابر «کوکالي» قهرمان «کي وان» 

جهان به پيروزي دست يابد. 

»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.



۴۸

اعطای حکم آقای مصطفی 
داوودى پناه و تقدیر از آقای 

شرمین رضایی 

 
روز شنبه مورخ ٢١ مرداد 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

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. 

 



 
فصلنامهی الكترونيكی آكادمی رهسان 
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همكاران اين شماره: 
 حامد كاتوزی، ثمین نبیپور، نینا گود آسیایی،  

ارسالن حاجینيلی، جواد باقری

®

زندگی همان راه است…  
از سختی تا نرمی، 

از زمین تا آسمان…  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