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سرمقاله 
تـــعریـــف درمـــان و ســـالمـــتی در عـــصر حـــاضـــر کـــمی دشـــوارتـــر از قـــبل اســـت و آنـــقدر عـــرصـــه هـــای حـــضور انـــسان 

مـتنوع شـده اسـت کـه تـعریـف سـالمـتی را نـمی تـوان خـیلی سـاده مـطرح کـرد. چـراکـه اگـر فـقط بـراسـاس آزمـایـشات 


طب غربی به دنبال برطرف کردن عالئم بیماری باشیم، در عمل برای ابعاد مختلف زندگی ما کافی نیست. 
بــه نــظر مــن طــب غــرب بــیماری را بــه خــوبــی تــعریــف مــی کــند ولــی نــمی تــوانــد تــعریــف مــناســبی از ســالمــتی داشــته 
بـــاشـــد. امـــا طـــب شـــرق و نـــگاه کـــیفیت گـــرای طـــب شـــرق تـــعاریـــف کـــامـــل تـــر و کـــاربـــردی تـــری از ســـالمـــتی را ارائـــه 


می کند. 
طـب شـرق انـسان را در تـعامـل بـا طـبیعت و سـایـر انـسان هـای دیـگر تـعریـف مـی کـند و سـالمـتی را در 

اولــــین تــــعریــــِف کــــلیِ خــــود، تــــعادل تــــعریــــف مــــی کــــند. تــــعادل بــــا خــــود و ابــــعاِد درونــــیِ خــــود، تــــعادل بــــا 
انــسان هــای دیــگر و در نــهایــت تــعادل بــا طــبیعِت پــیرامــون. فــکر مــی کــنم بــه هــمین دلــیل هــم هســت کــه 

هــم چــنان، بــعد از گــذشــت ســالــیاِن دراز، ایــن تــعاریــف کــاربــرد داشــته و انــساِن اجــتماعــی را هــم تــحت 
پوشش قرار می دهد.  

در ضـــمن نـــکته ی ارزشـــمند دیـــگری کـــه در تـــعریـــفِ  ســـالمـــتی در طـــب شـــرق وجـــود دارد، نـــگاه کـــیفی بـــه 
زنـــدگـــی و انـــسان اســـت. در صـــورتـــی کـــه در نـــقطه ی مـــقابـــل تـــعاریـــف طـــب غـــرب کـــامـــالً کـــمی و عـــددی 

اســـت. در جـــامـــعه بـــسیار مـــی بـــینیم کـــه افـــراد زیـــادی از لـــحاظ کـــمیت هـــای طـــِب غـــرب ســـالـــم مـــحسوب 

مـی شـونـد ولـی احـساِس رضـایـت و کـیفیِت زنـدگـی ایـشان بـسیار پـایـین اسـت. ایـن نـکته ای اسـت کـه در 


تعریِف انساِن سالم در طب شرق لحاظ شده است. 

و تـــــفاوت دیـــــگر ایـــــنکه نـــــگاه طـــــِب شـــــرق کـــــامـــــالً پـــــیش گـــــیرانـــــه اســـــت و حـــــوزه ی قـــــدرت ایـــــن طـــــب نـــــیز در 
پـیش گـیری اسـت و بـه هـمین دلـیل ابـعاد وسـیع تـری از زنـدگـیِ انـسان را پـوشـش مـی دهـد، در حـالـیکه در 


طِب غرب، تا کسی عالئمِ کمی بیماری را نداشته باشد، سالم محسوب می شود.
در ایـــــن شـــــماره نـــــیز مـــــا رویـــــکرد طـــــِب شـــــرق، تـــــای چـــــی و چـــــی کُـــــنگ را مـــــورد بـــــررســـــی قـــــرار دادیـــــم. هـــــمینطور 

مصاحبه ای داریم با دکتر کاظمی، کسی که هم متخصص در طب غربی است و هم متبحر در طب شرق. 

امـیدواریـم ایـن دیـدگـاه هـا روز بـه روز در جـامـعه گسـترش یـابـد و افـراد جـامـعه نـگاِه کـل نـگرتـری بـه سـالمـت و کـیفیت 

زندگی خود داشته باشند. 

حامد کاتوزی 
آکادمی ره سان® 

پاییز ۹۶ 
hamedkatoozi@yahoo.com
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گزارش برگزاری همایش  
تای چی چوان و چی کُنگ 

اتحاد و همدلی


همدلی و اتحاد جامعه تای چی در همایش تای چی چوان و چی کنگ 
در آستانه ی چهل  سالگی ورزش ووشو در کشور، امسال همایش روز جهانی 
تای چی و چی کنگ با کمی تفاوت نسبت به سال های گذشته برگزار شد. اول 
اینکه به دلیل محدودیت های مربوط به دوران انتخابات ریاست جمهوری، تاریخ 

برگزاری همایش تغییر کرد. دوم اینکه در این همایش تقریبا تمام اساتید 

برجسته و شاخص این رشته به همراه هنرجویان خود حضور داشتند. 

در روز بیست و هشتم مهر، آمفی تئاتر پارک آب و آتش محل نمایش اتحاد و 
همدلی گروه های مختلف تای چی کار از شهر های مختلف کشور بود. این 

همایش با یادبود استاد بزرگ داداشی برگزار گردید.

 Lorem ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse
 nulla pretium, rhoncus tempor fermentum, enim

 integer ad vestibulum volutpat. Nisl rhoncus
 turpis est, vel elit, congue wisi enim nunc

 ultricies sit, magna tincidunt. Maecenas aliquam
 maecenas ligula nostra, accumsan taciti. Sociis
 mauris in integer, a dolor netus non dui aliquet,
 sagittis felis sodales, dolor sociis mauris, vel eu

همایش بزرگ تای چی با 

شعار اتحاد و همدلی روز 
بیست و هشتم مهرماه در 

پارک آب و آتش تهران 

برگزار شد.

در این همایش که با 
هدف گرامیداشت استاد 

بزرگ داداشی و نمایش 

اتحاد میان تای چی 

کاران برگزار شد.تمامی 
اساتید صاحب نظر تای 

چی حضور داشتند 

تهیه گزارش : 
ارسالن حاجی نیلی

۲



در ایـن هـمایـش کـه بـا شـعار اتـحاد و هـمدلـی بـرگـزار شـد، اسـاتـید ایـن رشـته بـه هـمراه هـنرجـویـان خـود 
گـــرد هـــم آمـــدنـــد و بـــا اجـــرای فـــرم هـــای مـــتعدد ایـــن رشـــته ورزشـــی را بـــه هـــمگان نـــشان دادنـــد. حـــضور 
اسـاتـید مـهم و بـرجسـته  ی رشـته تـای چـی از شهـر هـای مـختلف کـشور مـانـند تـبریـز، اصـفهان  قـزویـن در 
کـــنار یـــک دیـــگر بـــاعـــث شـــد روحـــیه ی دوســـتی،  هـــمراهـــی، یـــکپارچـــگی و هـــمدلـــی حـــاکـــم بـــر فـــضای رشـــته 
تــای چــی چــوان در کــشور بــه شــکلی زیــبا و شــکوهــمند بــه هــمه مــردم نــشان داده شــود. ایــن امــر مــوجــب 
جـــلب تـــوجـــه جـــمع کـــثیری از مـــردم در حـــاضـــر در  مـــنطقه شـــده و جـــمعیتی بـــالـــغ بـــر هـــزار نـــفر بـــه مـــدت 


حدود سه ساعت در کنار هم جمع شدند و به تماشای مراسم نشستند. 

 
این همایش که با همکاری گروه سبد برگزار شد، ساعت نُه صبح و با اجرای بخش های مختلفی از 
تمرین های سالمت ی بخش چی کنگ آغاز شد. در این بخش با رهبری سه تن از اساتید برجسته این 

رشته، آقایان میرمحمدی، باقری و رضایی، به ترتیب تمرین های گرم کردن مفاصل، هشت قطعه ی 
زربفت ابریشم و بخشی از تمرین های چی کنگ پنج حیوان اجرا شد. در این بخش تمام افرادی که 


در محل حاضر بودند اعم از تای چی کاران و افراد عادی، مشارکت داشتند و تمرین کردند. 

در بخش های بعدی به ترتیب اساتید 
مختلف به همراه هنرجویان خود فرم های 

متنوع از سبک ها و سالح های مختلف 
تای چی را به شکل گروهی اجرا و 

زیبایی های این رشته به همگان معرفی 
کردند. فرم جی ین نسل سوم توسط 

استاد آقا ابراهیم، فرم سیزده حرکتی 
وو توسط استاد آگاهی، فرم هجده چن 

توسط استاد عطازاده و فرم هفت توسط 
استاد اسماعیلی بخش های بعدی این 


برنامه بودند. 

۳



۴

اجـرای گـروهـی کـودکـان تـای چـی کـار سـه تـا هشـت سـالـه بـه هـمراه مـربـی خـود آقـای محـمد اسـماعـیلی، 

یکی از بخش های جذاب این همایش برای عموم مردم بود. 

یــــکی از اجــــراهــــای چــــشم گــــیر و بــــسیار زیــــبای ایــــن روز، فــــرم گــــروهــــی بــــادبــــزن بــــود کــــه تــــوســــط اســــتاد 
دهدشتی و شاگردان ایشان به نمایش گذاشته شد. 



۵


اجرای گروهی سبک چن 


اجرای گروهی فرم یانگ سنتی 



 
همچنین حضور مهمانان ویژه و عالی مرتبه در این همایش شکوه و اثرگذاری آن را دوچندان کرده 

بود.  
سخنرانی جناب 

آقای اسبقيان مدير 
كل دفتر امور 

مشترك 
فدراسيون هاى 
وزارت ورزش و 


جوانان

 

۶


جناب آقای بالو پیشکسوت ووشو 



۷


اجرای گروهی سبک وو


اجرای گروهی سبک چِن



 

سایر اجراهای این همایش به شرح زیر اند: 

•
فرم باگوا :  استاد ذبیح 


بخش دوم از فرم بلند سنتی یانگ: استاد رضایی 


فرم 24 حرکتی: استاد سعیدی منش


فرم چوب: استاد عشرت آبادی


فرم 26 یانگ: استاد محمد علیزاده


 فرم 28 چن: استاد میرمحمدی


فرم ده گام یانگ: استاد مولودی

در انـتها اسـتاد داودی پـناه حـرکـت هـای سـرد کـردن بـدن را اجـرا کـردنـد. ایـن هـمایـش در سـاعـت دوازده 
و پس از قرائت بیانه ی همایش توسط دکتر صافی به پایان رسید. 

۸



۹



۱۰

اثر ورزش تای چی بر افراد با پا یا زانوی ضربدری

محمد اسماعیلی، الهام تاجیک خادمی و فاطمه محبی

زانـــوی ضـــربـــدری یـــک تـــغییر شـــکل یـــا دفـــورمـــیتی در مـــفصل زانـــو اســـت. در ایـــن تـــغییرشـــکل، زانـــوهـــا بـــه 
یـکدیـگر نـزدیـک مـی شـونـد و قـوزک هـای داخـلی از هـمدیـگر فـاصـله مـی گـیرنـد. بـه هـمین عـلت اسـت کـه ایـن 
تـغییر شـکل بـه نـام زانـوی ضـربـدری خـوانـده مـی شـود. در ایـن تـغییر شـکل، زانـوهـا بـه خـط وسـط نـزدیـک 
مـی شـونـد و فـرد مـبتال بـه تـدریـج روی لـبه ی داخـلی فـشار بیشـتری وارد مـی کـند و چـنانـچه کـفش ایـن افـراد 


مورد بررسی قرار گیرد، ساییدگی بیشتر در بخش داخلی کف کفش دیده می شود. 

بـه طـور مـعمول زانـوی کـودک در حـالـت پـرانـتزی اسـت، امـا بـا رشـد کـودک بـه تـدریـج تـغییرشـکلی طـبیعی از 
زانــوی پــرانــتزی بــه ضــربــدری بــه وجــود مــی آیــد. در ســن ســه تــا چــهار ســالــگی زانــوی ضــربــدری حــداکــثر 


شیوع را دارد. این وضعیت به طور معمول بین سنین چهار تا ده سالگی بهبود می یابد. 

دالیل ایجاد زانوی ضربدری                          

چــاقــی یــا وزن زیــاد کــودک، زود راه رفــنت کــودک، بــیماری نــرمــی اســتخوان (راشــیتیسم)، شکســتگی در 
ســطوح مــفصلی یــا شکســتگی در قــسمت بــاال و پــایــین مــفصل، رشــد بــیش از حــد کــندیــل داخــلی نســبت 
بــه کــندیــل خــارجــی، ضــعف عــضالنــی نــیم غــشایــی و نــیم وتــری، آرتــروز و آرتــرورومــاتــویــید از دالیــل ایــجاد 


زانوی ضربدری در افراد است. 

ورزش نـــقشی كـــليدي در زنـــدگـــي و ارتـــباطـــات اجـــتماعـــي افـــراد مـــعلول، هـــمانـــند افـــراد غـــير مـــعلول ايـــفا 
مـی کـند. بـه اعـتقاد اغـلب مـتخصصان، بـرنـامـه هـای تـربـیت بـدنـی بـرای کـودکـانـی کـه نـقص هـای ادراکـی-
حــرکــتی دارنــد، بــایــد ســاخــتاری منسجــم داشــته و بــا نــیازهــا و مــشکالت آن هــا مــتناســب بــاشــد. بیشــتر 
کـــودکـــان کـــم تـــوان ذهـــنی آمـــوزش پـــذیـــر بـــه عـــلت کـــم تحـــرکـــی یـــا عـــدم تحـــرک و نـــداشـــنت عـــضالت قـــوی در 
مـقایـسه بـا کـودکـان عـادی هـم سـال خـود از سـطوح پـائـین تـری از قـدرت عـضالنـی، اسـتقامـت، چـاالکـی، 
سـرعـت دویـدن، زمـان عـکس الـعمل و تـعادل بـرخـوردارنـد. در ایـن افـراد حـفظ قـدرت و اسـتقامـت عـضالنـی 


و تعادل پویا برای دستیابی به زندگی بهتر و استقالل عملکردی بسیار مهم است. 
امـروزه مـقبولـیت اسـتفاده از درمـان هـای تـکمیلی در سیسـتم هـای سـالمـتی و بهـداشـتی افـزایـش یـافـته و 
اســـــتفاده از آن هـــــا بـــــرای تـــــکمیل طـــــب پیشـــــرفـــــته در حـــــال گســـــترش اســـــت. از جـــــمله انـــــواع طـــــب مـــــکمل 


درمان های ذهنی- جسمی شامل تای چی چوان، چی کونگ و یوگا است.



۱۱

مجـموعـه ی حـرکـات ورزش تـای چـی بـه دلـیل تـمرکـز بـر پـاهـا و اسـتقرار درسـت و تـوازن وزن بـین پـاهـا بـه 
اصــالح ســاخــتار و فــرم پــاهــا کــمک بــسیار مــی کــند. حــرکــات بــاعــث آمــوزش درســت ایســتادن، راه رفــنت و 
قــــدم بــــرداشــــنت صــــحیح مــــی شــــود و نشســــت هــــا و گــــام هــــا و نــــیز آمــــوزش پــــیچش زانــــوهــــا در حــــین انــــجام 


حرکات برای تغییر زاویه زانوی ضربدری و اصالح آن بسیار موثر است.

نشسـت مـبو و گـنگ بـو بهـتریـن تـمریـن و روش اصـالحـی بـرای افـراد زانـوی ضـربـدری اسـت اگـر هـمراه بـا 
پـیچش زانـو بـاشـد، کـمک بـسیار بـه تـغییر زاویـه ی زانـو و تـقویـت عـضالت پـا مـی کـند. گـام هـای شـکار بـبر، 
عـقب روی و بـرهـم زدن ابـرهـا هـمراه بـا پـیچش زانـو یـک روش و تـمریـن اصـالحـی بـسیار عـالـی و اثـر گـذار 
در زاویــه  ی زانــو و تــقویــت عــضالت بــه شــمار مــی آیــد. ایــن دو اســتقرار کــمکی چــشمگیر در درازمــدت بــر 
روی درد زانـو و تـقویـت پـا مـی کـند. تـوصـیه مـی شـود افـرادی کـه دچـار ایـن عـارضـه هسـتند، بـا تـمریـن هـای 


سبک این گام ها را روزانه تکرار کنند. 

در یـک پـژوهـش مـقطع کـارشـناسـی ارشـد در دانـشگاه آزاد کـرج (حـرکـات اصـالحـی) اثـر ورزش تـای چـی 
بــر افــراد کــم تــوان ذهــنی بــا زانــوی ضــربــدری در یــکی از مــراکــز بهــزیســتی بــرای ۱۵ نــفر از اقــایــان ۱۸ 
الـی ۲۲ سـال بـرگـزار شـد. ایـن دوره تـعداد ۲۴ جـلسه کـالس تـای چـی و چـی کـنگ را شـامـل مـی شـد. در 
ایــن کــالس در ابــتدا حــرکــات گــرم کــردن تــای چــی انــجام شــد و بــعد نشســت هــای مــبو،گــنگ بــو و گــا م هــای 
شـکار بـبر، عـقب روی، بـر هـم زدن ابـرهـا و نـیز در هـر جـلسه هشـت قـطعه زربـفت بـا اعـضای کـالس کـار 
شــد. حــرکــات تــعادلــی نــیز در مجــموعــه ی حــرکــات گــنجانــده شــده بــود. بــعد از حــدود ۱۶ جــلسه تــغییری 
مـشخص در زاویـه ی زانـوهـا و تـعادل اعـضای کـالس دیـده شـد و نـتیجه و اثـر گـذاری در پـایـان نـامـه کـامـل 


ذکر شده است. 



۱۲

افــراد زانــوی ضــربــدری بــه دلــیل شــکل زانــو و زاویــه زانــو مــشکالت در راه رفــنت و دویــدن دارنــد و بــعد 
از مــدت طــوالنــیِ پــیاده روی یــا دویــدن دچــار درد در نــاحــیه زانــو مــی شــونــد. ورزش تــای چــی و حــرکــات 
درمـانـی چـی کـنگ بـه عـنوان یـک ورزش اثـری بـسیار مـثبت بـر زاویـه ی  زانـوهـا و عـضالت پـا و کـم کـردن 
مـشکالت و دردهـای زانـو در ایـن افـراد خـواهـد داشـت. الـبته حـضور مـربـی آگـاه بـه مجـموعـه حـرکـات 
ورزش تــــای چــــی و چــــی کــــنگ در ایــــن مــــسیر بــــسیار حــــائــــز اهــــمیت اســــت. بــــرای کــــودکــــان دارای ایــــن 
عــــارضــــه مــــی تــــوان ورزش تــــای چــــی و حــــرکــــات چــــی کــــنگ را هــــمراه بــــازی بــــا کــــودکــــان کــــار کــــرد و در 

طوالنی مدت اثر خوبی بر این مشکل و بهبود مشخص در کودکان ایجاد کرد.



۱۳

 

  هفتمین مسابقات قهرمانی جهان کونگ فو
 ای ِمی شان، چین، آبان ۱۳۹۶  

سفرنامه ی



معرفی   
فــــدراســــیون جــــهانــــی ووشــــو از چــــهارده ســــال پــــیش، بــــه جهــــت حــــفظ جــــوهــــره ی رزمــــیِ ووشــــوی ســــنتی اقــــدام بــــه 

بـرگـزاری مـسابـقات قهـرمـانـی جـهان ووشـوی سـنتی کـرد کـه ایـن مـسابـقات هـر دوسـال یـک بـار بـرگـزار مـی شـود. 

هـــفتمین دوره ی ایـــن مـــسابـــقات بـــه مـــیزبـــانـــی شهـــر ای مِـــــی شـــاِن چـــین و بـــرای اولـــین بـــار بـــه طـــور رســـمی بـــا نـــام 

مـسابـقات قهـرمـانـی جـهان کـونـگ فـو بـرگـزار شـد. بـنا شـده اسـت کـه از ایـن بـه بـعد مـسابـقات ووشـوی سـنتی بـا 

نام کونگ فو برگزار شود.  

ایــن مــسابــقات از تــاریــخ ۱۶ الــی ۲۰ آبــان مــاه ۱۳۹۶ بــرابــر بــا ۷ الــی ۱۱ نــوامــبر ۲۰۱۷  در شهــر ای مِــــی شــان 

چین برگزار شد. 

سطح مسابقات و تعداد شرکت کننده ها  
بـاتـوجـه بـه تـعداد و کـیفیت شـرکـت کـننده هـای ایـن دوره از مـسابـقات، سـطح ایـن مـسابـقات بـسیار بـاال بـود. در 

ایـــــن دوره از مـــــسابـــــقات ۵۷ کـــــشور از ســـــراســـــر جـــــهان بـــــا مجـــــموعِ بـــــیش از ۳۸۰۰ شـــــرکـــــت کـــــننده در ایـــــن 

مــسابــقات حــضور داشــتند کــه از ایــن تــعداد، ۱۳۹۴ شــرکــت کــننده ی خــارجــی و بــقیه از کــشور چــین بــودنــد. 

مــسئولــیت اجــرایــی ایــن مــسابــقات بــا فــدراســیون جــهانــی ووشــو و بــخش فــنی و داوری مــسابــقات بــا انجــمن 


ووشوی چین بود که تحت نظارت فدراسیون جهانی ووشو فعالیت می کنند.

۱۴



۱۵

برنامه ی زمانی و تشریح برنامه های سفر  


 روز اول،  ۱۶ آبان: 
پـس از پـرواز از فـرودگـاه امـام خـمینی، اقـامـتی ۶ سـاعـته در فـرودگـاه اورومـچیِ چـین داشـتیم کـه •

۴ سـاعـت آن در هـتل سـپری شـد. شـرکـت هـواپـیمایـی CZ  از کـشور چـین بـه دلـیل طـوالنـی بـودن 

تــرانــزیــت، هــتلی را بــرای چــند ســاعــت در شهــر اورومــچی بــه تــیم ایــران اخــتصاص داد. نــکته ای 

عـجیب و در عـین حـال بـسیار آزار دهـنده، امـنیت و چـک کـردِن زیـاد تـیم بـود. بـارهـا و بـارهـا هـمه ی 

تـیم را بـه شـکل هـای مـختلف بـازرسـی کـردنـد و حـتی بـرای اولـین بـار، بـه سـالح هـای مـا نـیز ایـراد 

گــرفــتند کــه مــن مــجبور شــدم در هــمان فــرودگــاه بــا فــدراســیون جــهانــی مــکاتــبه کــنم و از ایــشان 

بــخواهــم مــجوزی بــرای ســالح هــا ایــمیل کــنند کــه خــوشــبختانــه ایــن مــوضــوع بــخیر گــذشــت و پــلیس 

فرودگاه اجازه ی وارد کردن سالح ها به چین را به ما دادند. 

   پـس از پـرواز بـه شهـر چِـنگ دو، تـیم هـای فـدراسـیون جـهانـی در فـرودگـاه مسـتقر شـده بـودنـد و  

اتــوبــوس هــایــی از قــبل بــا هــماهــنگی فــدراســیون بــه دنــبال تــیم آمــده بــودنــد و از فــرودگــاه چِــنگ دو، 

تــیم را تــا شهــر  ای  مِــــی شــان هــمراهــی  کــردنــد. پــس از ورود بــه هــتل، طــبق روال تــمام مــسابــقات 

تــیم هــای ثــبت نــام نــیز در البــیِ هــتل مســتقر بــودنــد و پــس از طــی کــردن مــراحــل اداری و مــالــی و 

ثـبت نـام در البـی هـتل، افـراد تـیم بـا دریـافـت کـارت مـسابـقات و لـوازم مـربـوطـه، در اتـاق هـا مسـتقر 

شــــــدنــــــد. اعــــــضای تــــــیم هــــــر روز در هــــــتل غــــــذای خــــــود را مــــــیل مــــــی کــــــردنــــــد. بــــــدیــــــن مــــــنظور، یــــــکی 

رسـتوران هـای بـزرگ هـتل را بـرای سـرو غـذا بـه تـیم هـا تـجهیز کـرده بـودنـد و هـر روز سـه وعـده بـا 

کـوپـن هـایـی کـه پـیش تـر تـوزیـع شـده  بـود، اعـزای تـیم مـی تـوانسـتند در آن رسـتوران غـذا مـیل کـنند. 

غــذاهــا طــبیعتاً چــینی بــود ولــی از کــیفیت خــوبــی بــرخــوردار بــود.  اتــوبــوس هــایــی هــر نــیم ســاعــت 

یکبار از هتل به استادیوم مسابقات و برعکس تدارک دیده شده بودند.  

زمـان ثـبت نـام طـبق روال هـمه ی مـسابـقات، کـتابـچه ی مـسابـقات را دریـافـت کـردیـم کـه مـشخصات 

همه ی تیم ها و اعضای شرکت کننده و همین طور، شرایط مسابقات در آن ذکر شده بود. 



۱۶


روز دوم ۱۷ آبان: 
شــرکــت در جــلسه ی کــمیته فــنی و مــسئوالن بــرگــزاری. جــلسه ای در صــبح روز دوم بــرای مــدیــران •

تـیم هـا بـرگـزار شـد تـا هـماهـنگی هـای فـنی الزم بـرای مـسابـقات انـجام شـود. در ایـن جـلسه مـن از 

تـیم ایـران حـضور داشـتم. در ضـمن، فـرم یـکی از اعـضای تـیم بـه اشـتباه در دفـترچـه مـسابـقات 

ذکر نشده بود که با اصالحیه ای که نوشتم، این تصحیح صورت گرفت. 

هـمین طـور طـبق رسـم تـمام مـسابـقاتـی کـه در چـین بـرگـزار مـی شـود، مـراسـم شـام افـتتاحـیه بـود کـه 

مــهم تــریــن اتــفاق ایــن مــراســم دیــد و بــازدیــدهــای مــسئوالن و مــدیــران تــیم هــاســت. مــن هــم در ایــن 

سـال هـا دوسـتان بـسیار خـوبـی از سـراسـر جـهان پـیدا کـرده ام کـه در ایـن مـراسـم بـسیاری از ایـن 

دوســتان حــضور داشــتند و در کــنار ایــشان اوقــاتــی خــوش رقــم خــورد. از جــمله آقــای آنــتونــی گــو 

(نـــایـــب رئـــیس فـــدراســـیون جـــهانـــی ووشـــو) ، آقـــای جـــک ســـویـــتفسکی (رئـــیس فـــدراســـیون ووشـــو ی 

لهســتان)، خــانــم لــی شــیائــولــین (ســرداور مــسابــقات و نــایــب رئــیس فــدراســیون ووشــو ی آمــریــکا)، 

اســــتاد اعــــظم چــــن ژنــــگ لــــی، نــــایــــب رئــــیس و دبــــیر فــــدراســــیون هــــنگ کــــنگ، خــــانــــم لِــــیزلــــی (عــــکاس 

بین املللی فدراسیون ووشو)، آقای پِدرو (رئیس فدراسیون ووشو رومانی) و باقیِ دوستان. 



۱۷

آقای آنتونی گو نایب رییس فدراسیون جهانی

استاد اعظم چن ژنگ لی

آقای جک سویاتکوفسکی رییس فدراسیون 
ووشو لهستان و همسرشان 



 
دومــین رویــداد روز دوم، مــراســم افــتتاحــیه ی مــسابــقات بــود کــه در اســتادیــومــی دیــگر و بــسیار بــاشــکوه •

بــرگــزار شــد. در ایــن مــراســم پــس از ســوگــند نــمایــنده ی داوران و نــمایــنده ی ورزشــکاران، آقــای آنــتونــی 

گـو، نـایـب رئـیس اجـرایـی فـدراسـیون جـهانـی ووشـو، شـروع مـسابـقات را بـه طـور رسـمی اعـالم کـرد. تـیم 

ایــران هــم بــا دعــوت نــامــه ای کــه مــهیا شــده بــود بــه هــمراه ســایــر تــیم هــا در ایــن مــراســم شــرکــت کــرد. ایــن 

مـــراســـم از ســـاعـــت ۱۹ الـــی ۲۲ بـــه طـــول انـــجامـــید. نـــکته ی عـــجیب ایـــنکه آقـــایـــی ســـیاهـــپوســـت بـــه عـــنوان 

نـمایـنده داوران سـوگـند یـاد کـرد؛ بـا تـوجـه بـه ایـنکه داوری ایـن مـسابـقات بـا انجـمن ووشـوی چـین بـود و 

هیچ داوِر بین املللی (غیرچینی) به این مسابقات دعوت نشده بود، حضور ایشان کمی عجیب بود. 

این را هم اضافه کنم که 

امکاناتی که برای مسابقات 

در نظر گرفته بودند بی نظیر 

بود. با این که شهر 

ای ِمی شان شهری بسیار 

کوچک در چین است، دو 

استادیوم بزرگ و تمامی هتل 

های شهر را  برای مسابقات 

در نظر گرفته بودند و تمام 

شهر پر از بیلبوردهای مربوط 

به این مسابقات بود. 

مراسم افتتاحیه هم همان طور 

که از چینی ها انتظار می رفت 

بسیار باشکوه بود و 

نمایش هایی متنوع تدارک 


دیده بودند.  

۱۸



۱۹



۲۰


روز سوم ۱۸ آبان: 
مـسابـقات بـه طـور رسـمی از روز سـوم آغـاز شـد کـه در ایـن روز، ۹ بـازیـکن از ایـران بـه اجـرای فـرم هـای •


خود پرداختند و ۴ مدال کسب کردند.

نـمایـندگـان ایـران در نخسـتین روز از رقـابـت هـای کـونـگ فـوی قهـرمـانـی جـهان، عـملکردی مـوفـق از خـود •

بـر جـای گـذاشـتند. بـر ایـن اسـاس، ٩ نـمایـنده ایـران در فـرم هـای بـدون سـالح بـه مـصاف حـریـفان رفـتند 

کـه «سـعید عـطازاده» در فـرم سـنتى «چـن تـاى چـى» بـا اقـتدار کـامـل صـاحـب مـدال طـال شـد. هـمچنین، 

«حـسن قـاسـمی» و «مـحسن روزبـهانـی» در سـبک هـای «شـینگ یـى» و «شـائـولـین» صـاحـب مـدال بـرنـز 

شدند.  

اولــین مــدال مــسابــقات را آقــای قــاســمی بــا فــرم شــینگ یــی 

بـدسـت آورد و هـمین طـور ارزشـمندتـریـن مـدال، یـعنی مـدال 

طــــــال را آقــــــای عــــــطازاده بــــــا اجــــــرایــــــی بــــــی نــــــظیر از ســــــبک 

چــــن تــــای چــــی کســــب کــــردنــــد. ایــــشان فــــرم ۱۸ چــــن را اجــــرا 

کـرد. خـود مـن هـم بـا اجـرای فـرم یـانـگ و بـا اخـتالف تـنها ٣ 

صـدم نسـبت بـه نـفر اول از هـنگ کـنگ، تـوانسـتم مـدال نـقره 


کسب کنم. 



۲۱


روز چهارم ۱۹ آبان : 
•
در این روز نیز ۵ بازیکن تیم ایران به اجرای فرم های خود پرداختند و۳ مدال کسب کردند. 

نـمایـندگـان کـشورمـان در دومـین روز از رقـابـت هـای کـونـگ فـوی قهـرمـانـی جـهان بـه سـه مـدال دیـگر دسـت •

یــافــتند. جــمعه و در دومــین روز ایــن مــسابــقات، «مهــدی رمــضان زاده» در فــرم «جــی یــن تــای چــی ســبک 

یــانــگ» بــه مــدال نــقره دســت یــافــت. «ســعید عــطازاده» در فــرم «جــی یــن» بــرنــز گــرفــت و «زهــرا روحــی» 

مــوفــق بــه کســب مــدال بــرنــز بــخش بــانــوان شــد. شــایــان ذکــر اســت آقــای رمــضان زاده در گــروه بــسیار 


سختی توانستند مدال نقره را کسب کنند. 

هـمچنین بـه مـوازات مـسابـقات، سـری سـوم از مجـموعـه جـلسات اسـتانـدارد سـازی تـجهیزات ووشـو نـیز •

برگزار شد، که من به عنوان نماینده کشور در این جلسات حضور داشتم. 



۲۲

در راســتای تــالش فــدراســیون جــهانــی ووشــو و انجــمن ووشــو چــین بــرای راهــیابــی ووشــو بــه بــازی هــای •

املــپیک، انجــمن ووشــو چــین از ســال گــذشــته در پــی تــدویــن اســتانــداردهــای الزم بــرای تــجهیزات ووشــو 

اســـت تـــا یـــکی دیـــگر از مـــلزومـــات املـــپیکی شـــدن آن فـــراهـــم شـــود. ایـــن اســـتانـــداردســـازی تـــحت نـــظارت 

ســـازمـــان جـــهانـــی اســـتانـــداردISO صـــورت مـــی گـــیرد و مـــتولـــی آن ســـازمـــان اســـتانـــدارد چـــین و انجـــمن 

ووشــو چــین اســت. بــرای ایــن مــنظور کــمیسیونــی مــتشکل از ۱۲ کــارشــناس بــین املــللی و ۶ کــارشــناس 

چــینی و هــمین طــور نــمایــندگــان تــولــیدکــنندگــان تــجهیزات ووشــو چــین تــشکیل شــد کــه مــن از ایــران نــیز 

عـضو ایـن کـمیسیون هسـتم. هـمان طـور کـه دوسـتان مـی دانـند، بـنده کـه از چـند سـال پـیش عـضو کـمیته 

فـــنی  ایـــزو  iso Tc83 شـــده ام و هـــمین طـــور داور و مـــربـــی بـــین املـــللی ووشـــو نـــیز هســـتم، یـــکی از ۱۲ 

عــضو بــین املــللی ایــن کــمیسیون بــه شــمار مــی آیــم کــه تــا کــنون در جــلسات اســتانــدارد ســازی تــجهیزات 

ووشـو شـرکـت کـرده ام و یـکی از اعـضای تـهیه کـننده ی  پـیش نـویـس اسـتانـدارد هـای لـباس هـا و سـالح هـای 


تای چی بوده ام.  

مجــموعــه جــلسات اول ایــن کــارگــروه ســال ۲۰۱۵ در فــوژو چــین هــم زمــان بــا نــمایــشگاه بــزرگ تــجهیزات •

ورزشـــی چـــین تـــشکیل شـــد و پـــیش نـــویـــس اولـــیه بـــا حـــضور مـــسئوالن ســـازمـــان ایـــزو بـــه کـــارخـــانـــه هـــای 

تـولـید کـننده ی  تـجهیزات ووشـو ابـالغ شـد. در آن جـلسات نـیز مـن بـه عـنوان نـمایـنده ی کـشورمـان حـضور 

داشــتم و در جهــت اســتانــدارد ســازی تــجهیزات ووشــو و تــای چــی پــیشنهاداتــی کــردم. طــرح پــیشنهادی 

مــن در کــنفراس بــین املــللی تــجهیزات و وســایــل ورزشــی مــطرح و در آن کــنفرانــس بــه صــورت ســخنرانــی 

ارائـه شـد. چـهارمـین دوره از مجـموعـه جـلسات اسـتانـدارد سـازی تـجهیزات ووشـو بـه مـوازات مـسابـقات 

قهــرمــانــی جــهان کــونــگ فــو آغــاز شــد. مــوضــوع اســتانــدارد ســازی تــجهیزات ووشــو از ســال هــای گــذشــته 

ابــتدا از تــهیه پــیش نــویــس بــرای تــجهیزات تــای چــی آغــاز شــد و هــم اکــنون در حــال تــهیه ی پــیش نــویــس 

تجهیزات ساندا هستیم. 



۲۳

ایـن کـنفراس و ایـن مجـموعـه جـلسات در سـه شـب مـتوالـی بـرگـزار شـد و شـب آخـر جـلسه حـدود ۹ سـاعـت بـه •

طــول انــجامــید و تــا نــیمه شــب ادامــه داشــت، چــرا کــه بــا تــوجــه بــه ایــنکه اعــضای ایــن جــلسه از کــشورهــای 

مــختلف حــضور داشــتند و روز بــعد عــازم کــشورهــای خــود بــودنــد، مــی بــایســت پــیش نــویــس اســتانــداردهــا بــه 

جـمع بـندی مـی رسـید. از اعـضای ایـن جـلسه مـی تـوان بـه آقـای سـباسـتین دبـیر فـدراسـیون ووشـوی ایـتالـیا، 

آقــای جــک رئــیس فــدراســیون ووشــوی لهســتان و خــانــوم مِـــن هــوی دبــیر فــدراســیون ووشــوی کــره و هــمین طــور 

نـایـب رئـیس فـدراسـیون ووشـوی آملـان، آقـای ژانـگ وان نـان عـضو هـیئت رئـیسه ی انجـمن ووشـوی چـین، آقـای 

ژانـگ کـیوپـینگ رئـیس انجـمن ووشـوی چـین و دبـیر کـل فـدراسـیون جـهانـی اشـاره کـرد کـه هـمگی از دوسـتان 

خوب و صمیمی من هستند. ما جلسات بسیاری را با هم بودیم.  

در شـب آخـر هـم، مـراسـم شـام را مـهمان انجـمن ووشـوی چـین بـودیـم کـه در عـین صـمیمیت بـسیار بـاشـکوه 

بود. 



۲۴


روز پنجم ۲۰ آبان : 
روز آخـــر مـــسابـــقات نـــیز ۴ بـــازیـــکن از ایـــران بـــه اجـــرای فـــرم پـــرداخـــتند کـــه ۲ مـــدال بـــه دســـت آوردنـــد. •

نــمایــندگــان ایــران بــا کســب 9 مــدال رنــگارنــگ (یــک طــال، دو نــقره و 6 بــرنــز) بــه کــار خــود در مــسابــقات 


جهانی کونگ فو پایان دادند.

•
در روز پایانی این مسابقات «مهدي حيدري» و «حسن قاسمي» موفق به کسب مدال برنز شدند.

•
**اسامی مدال آوران تیم ایران بدین شرح است:

•
«سعيد عطازاده» یک مدال طال و یک برنز

•
«مهدى رمضان زاده» مدال نقره

•
«مهدى حيدرى» مدال برنز

•
«حسن قاسمى» دو مدال برنز

•
«زهرا روحى» مدال برنز

•
«حامد كاتوزى» مدال نقره

•
«محسن روزبهانى» مدال برنز 



۲۵


روز ششم ۲۱ آبان : 
روز آخر اقامت تیم در چین هم یک روز آزاد بود که تعداد ۵ نفر از اعضای تیم به بازدید کوهستان •

ای ِمی شان رفتند و بقیه ی ورزشکاران در هتل استراحت کردند.  
در مورد کوه بی نظیر ای ِمی شان باید عرض کنم این کوه مانند برخی دیگر از مناطق چین، در 

سال های دور یکی از مهدهای تائوئیسم بوده، ولی بعد ها به تصاحب بودیست ها درآمده و در حال 
حاضر یک کوه بودیستی با معابد بودیسم است. ولی مناظر این کوهستان بسیار خیره کننده است.  

صبح این روز ما با اتوبوس های ویژه تا باالی کوهستان رفتیم، ولی هوا به کلی ابری بود و ما داخل ابر 
و مه حرکت می کردیم. تصورمان بر این بود که مناظر خاصی را نمی بینیم. بعد سوار تله کابین شدیم و 

از اواسط راه از داخل ابرها بیرون آمدیم و باالی ابرها قرار گرفتیم.مناظر بی نظیری رو دیدیم که در 
اینجا چند تصویر برای شما قرار دادم.



۲۶


روز هفتم ۲۲ آبان: 

صــبح روز هــفتم، بــا اتــوبــوس تــیم بــه فــرودگــاه چِــنگ دو رســید و پــس از بســته بــندی صــالح هــا پــرواز اول بــه •

فـرودگـاه اورومـچی انـجام شـد. در زمـان سـوار شـدن بـه هـواپـیما و بـازرسـی پـرواز، پـلیس فـرودگـاه اورومـچی 

بـا ایـراد از حـجاب بـانـوان تـیم ایـران مـشکالتـی را ایـجاد کـرد. بـا وجـود اعـتراض هـایـی کـه تـوسـط سـرپـرسـت 

تـیم و نـمایـنده ی حـراسـت بـه پـلیس صـورت گـرفـت، بـا بـرخـورد بـد پـلیس فـرودگـاه مـواجـه شـدیـم کـه حـتی تهـدیـد 


به بازداشت هم انجام شد.



۲۷

خالصه   


 اعضای تیم اعزامی به مسابقات و مدال های کسب شده :

-
سید حامد کاتوزی ( سرپرست تیم و بازیکن) : ۱ مدال نقره

-
سعید عطازاده ( بازیکن) : ۱ مدال طال و ۱ مدال برنز

-
مهدی رمضان زاده ( بازیکن) : ۱ مدال نقره

-
حسن قاسمی (بازیکن): ۲ مدال برنز

-
مهدی حیدری ( بازیکن) : ۱ مدال برنز

-
محسن روزبهانی(بازیکن) : ۱ مدال برنز 

-
زهرا روحی (بازیکن) : ۱ مدال برنز

-
سعاد کاهنی ( بازیکن) : گواهی شرکت در مسابقات

-
بهار جوکار ( بازیکن) : گواهی شرکت در مسابقات 

-
شهریار قاسمی پور نیک بین ( بازیکن) : گواهی شرکت در مسابقات 

-
علی حجتی پور ( بازیکن) : گواهی شرکت در مسابقات

-
محمد فارسیان ) نماینده حراست ( 

حامد کاتوزی 
مربی و سرپرست تیم اعزامی ایران به هفتمین دوره مسابقات قهرمانی جهان کونگ فو، 


چین.
 

۲۷ آبان ماه ۱۳۹۶



 
راه هـای بـسیاری بـرای شـناخـت خـود وجـود دارد کـه  یـکی از آسـان تـریـن و کـاربـردی تـریـِن ایـن راه هـا تحـلیل 
رفـتار مـتقابـل اسـت. تحـلیل رفـتار مـتقابـل نـظریـه ای در مـورد شـناخـِت شـخصیت اسـت و روش هـایـی مـنظم 
در راســتای رشــد و تــغییرات شــخصی ارائــه مــی دهــد. بــرای رســیدن بــه ایــن مــنظور، تــصویــری از الــگوی 
حـالـت هـای نـفسانـی بـه مـا ارائـه مـی دهـد تـا دریـابـیم انـسان هـا چـگونـه و بـر چـه اسـاسـی  فـکر، احـساس و 
رفـــتار مـــی کـــنند. بـــا شـــناخـــِت ایـــن الـــگوهـــا و نـــحوه ی کـــارکـــرد ِالـــگوهـــاى نـــفسانـــى كـــه آن هـــا را والـــد، بـــالـــغ و 
کـودک مـي نـامـيم، بـه شـناخـتی عـمیق تـری از خـود مـی رسـیم و مـی تـوانـیم الـگوهـای ذهـنی را بـشناسـیم کـه مـا 
را در گـذشـته نـگه مـی دارنـد را بـشناسـيم. از ایـن طـریـق، هـم چـنین مـی تـوانـیم آن هـا تـغییر دهـیم. عـالوه بـر 
ایـــن، در ارتـــباط هـــای خـــود، درکِ بیشـــتری از دیـــگران و دالیـــِل رفـــتاِر آن هـــا خـــواهـــیم داشـــت (چـــرا کـــه ایـــن 
روش در هـــر زمـــینه کـــه نـــیاز بـــه درک افـــراد، روابـــط و ارتـــباطـــات بـــاشـــد، کـــاربـــرد دارد) و بـــا درک جـــایـــگاه 
رفـــتاری یـــکدیـــگر، در وضـــعیت ارتـــباطـــیِ روشـــنی نســـبت بـــه هـــم قـــرار مـــی گـــیریـــم، بـــا اصـــطكاك كـــمترى در 
روابــط مــواجــه خــواهــيم بــود و واکــنش هــایــی مــناســب ایــن زمــان و مــکان در بــرخــورِد بــا هــم خــواهــیم داشــت. 


در نتیجه ی تمامِ این فرآیند، آرامش بیشتری در زندگی تجربه خواهیم کرد. 

 هــدف از ايــن دوره ی بــررســيِ ســاخــتاِر هــر يــك از حــالــت هــاي نــفسانــي بــه طــور مجــزاســت، چــرا كــه نــقشی 
مــهم در نــوع نــگاه و ادراك مــا از روابــط بــازی مــی کــنند. زمــانــي كــه شــخص در حــالــت نــفسانــي والــد قــرار 
دارد، بــه شــكل يــك والــد هــمگانــي رفــتار نــمي كــند، بــلكه او رفــتارهــا، افــكار و احــساس هــاى يــكى از والــديــن 
خـود يـا جـانـشينان آن هـا را دوبـاره ظـاهـر مـى سـازد و وقـتى فـرد در حـالـت نـفسانـى كـودك خـود قـرار دارد، 
صـرفـاً بـه شـكِل كـودكـانـه رفـتار نـمي كـند؛ بـلكه او رفـتارهـايـى را بـروز مـی دهـد كـه در دوران كـودكـى خـودش 
داشـته و بـا احـساس هـا و تجـربـيات آن دوران هـمراه مـی شـونـد. رفـتارهـا، افـكار و رابـطه ی مـتقابـل بـه ایـن 
مـــعناســـت کـــه اگـــر مـــن بـــا شـــما ارتـــباط بـــرقـــرار کـــنم،  مـــی تـــوانـــم از هـــر یـــک از حـــاالت نـــفسانـــی خـــودم کـــه 
انـــتخاب مـــی کـــنم، شـــما را خـــطاب کـــنم و شـــما نـــیز مـــی تـــوانـــید بـــا هـــر یـــک از حـــاالت نـــفسانـــی خـــود پـــاســـخ 


دهید. این تبادل ارتباطی یک رابطه ی متقابل نامیده می شود.

 
۲۸

تحليل رفتاِر متقابل 
             Transactional    
        Analysis 



۲۹

پـــس هـــر ارتـــباطـــى يـــك رابـــطه ى مـــتقابـــل اســـت و زمـــانـــی کـــه مـــن و شـــما در یـــک رابـــطه مـــتقابـــل قـــرار 
مـــی گـــیریـــم، مـــن بـــا عـــالئـــم رفـــتاری خـــاص خـــودم حـــضور شـــما را درک مـــی کـــنم و شـــما نـــیز بـــا عـــالئـــم 

بــــــــــه زبــــــــــان تحــــــــــلیل رفــــــــــتار رفـتاری خـاص خـودتـان، حـضور مـرا درک  مـی کـنید. 
مــتقابــل، هــر نــوع عــملی کــه درک حــضور دیــگری 
در آن وجـــــــود داشـــــــته بـــــــاشـــــــد، نـــــــوازش نـــــــامـــــــیده 
مـــی شـــود. انـــسان هـــا بـــرای ایـــنکه بـــتوانـــند حـــالـــت 

خـوب روحـی، روانـی و جـسمی خـود را حـفظ کـنند 
نـیاز بـه نـوازش دارنـد. در حـقیقت مـا بـرای ایـنکه 
بــــتوانــــیم حــــضور خــــود در جــــهان را درک کــــنیم، 

نـياز بـه نـوازش داريـم و بـا عـالئـم رفـتاری خـودمـان 
وارد عـمل مـی شـویـم و بسـته بـه نـوع رفـتارمـان بـا 
پـاسـخی مـواجـه مـی شـویـم کـه آن را هـم بـه زبـان 
قــابــل درك بــرای خــود تــرجــمه مــی کــنیم. تــمام ايــن 

حــق هــر يــك از مــاســت كــه تـرجـمه هـا مـا را در گـذشـته نـگه خـواهـند داشـت و ايـن 
از اثــــر گــــذشــــته بــــر روان خــــود عــــبور كــــنيم و بــــر اســــاس تــــوانــــايــــى هــــايــــى كــــه بــــا تــــوجــــه بــــه يــــك انــــسان 
بـزرگـسال داريـم، احـساس و رفـتار كـنيم و از مـرزهـايـى كـه نـاخـودآگـاه دوِر خـود تـنيده ايـم (بـنا بـه هـر 
دلــيلى)  آگــاهــانــه عــبور كــنيم و حــريــم هــايــى بــا تــوجــه بــه ايــن زمــان بــراي خــود تــعريــف كــنيم. ایــن حــق 

ماست که آگاهانه بستري را فراهم كنيم تا خوِد حقيقيىِ مان را زندگى كنيم.


نينا آسيايى



 مصاحبه  

با دکتر امیرهومن کاظمی 
نایب رییس فدراسیون جهانی طب سوزنی  

و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آشنایی ما با دکتر کاظمی عزیز، 
مربوط می شود به زمانی که با محمد 

حسن شفیعی در حال تدوین فلسفه ی 
علم چی گُنگ بودیم و در جلسه ی دفاع 
پایان نامه بنده با دکتر کاظمی آشنا 

شدم. بعدها ارتباطات بیشتر شد و به 
بهانه ی انتخاب ایشان به عنوان نایب 

رییس فدراسیون جهانی طب سوزنی، 
مصاحبه ای داشتیم با ایشان که هم 
در علم و هم در عمل بسیار ماهر و 

باسواد هستند.  
با توجه به وقت محدود ایشان با محمد 
حسن شفیعی، به مطب ایشان رفتیم و 
مصاحبه ای جذاب را با ایشان ترتیب 

دادیم.  
حتما مفید و مورد توجه خواهد بود.  

 
حامد کاتوزی

۳۰



معرفی دکتر امیرهومن کاظمی : 
  

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 

تهران - استاد دانشگاه پکن-

نایب رییس فدراسیون جهانی طب 
سوزنی- استاد مهمان دانشگاه 

سانتیاگو دکامپوستال اسپانیا 

   
زمــــانــــی کــــه دکــــتر امــــیر هــــومــــن کــــاظــــمی 
مــدرک دکــترای عــمومــی خــود را گــرفــت بــا 
چـــند اســـتاد و پـــزشـــک و هـــمکار مـــشورت 
مـی کـند بـه ایـن نـتیجه مـی رسـد کـه سـراغ 
تـــــخصص هـــــای مـــــعمول نـــــرود و دنـــــبال 

رشـته ای جـدیـد بـگردد. وی بـا آشـنایـی هـرچـه بیشـتر بـا رشـته طـب سـوزنـی و تـاثـیر 
درمـــانـــی داروهـــای گـــیاهـــی کـــنجکاو مـــی شـــود کـــه دربـــاره اش بیشـــتر بـــدانـــد. ایـــن 
کــنجکاوی تــا آنــجا پــیش مــی رود کــه بــرای تــحصیل ایــن رشــته، حــتی بــه چــین مــی 
رود. وقـــتی طـــب ســـوزنـــی را بـــاور مـــی کـــند کـــه مـــوقـــع کـــار عـــملی در بـــیمارســـتان، 
تـاثـیرش را از نـزدیـک مـی بـیند. وقـتی کـه مـی بـیند بـیماری کـه بـعد از سـکته مـغزی 
جـز بـا ویلچـر یـا عـصا قـادر بـه راه رفـنت نـبوده اسـت بـعد از یـک دوره درمـان بـا طـب 
سـوزنـی مـی تـوانـد بـا پـای خـودش و بـدون نـیاز بـه هـر وسـیله دیـگری راه بـرود، بـه 

کارایی این طب بیشتر واقف می شود. 
 

در حــال حــاضــر وی یــکی از فــعالــتریــن پــزشــکان در عــرصــه ی طــب ســوزنــی اســت . 
ایـشان هـم در حـوزه هـای عـلمی ، آمـوزشـی و پـژوهـشیِ ایـن طـب در سـطح مـلی و 
بـین املـللی بـسیار سـرشـناس و شـناخـته شـده هسـتند و هـم در حـوزه هـای عـملی 
این طب بسیار فعال هستند و مردمِ بسیاری از درمان های ایشان بهره می گیرند.  
هـمینطور ایـشان بـرنـامـه هـای تـلویـزیـونـی بـسیاری را بـه صـورت مـنظم بـرای آگـاه 

سازی مردم و پزشکان دارند که بسیار مورد توجه قرارگرفته است . 
هـــــمینطور ایـــــشان عـــــضو کـــــمیته «اخـــــالق زیســـــتی و اخـــــالق در عـــــلم و فـــــناوری 

کمیسیون ملی یونسکو» نیز هستند. 

۳۱



 
لـطفاً کـمی دربـاره ی نـحوه ی کـارکـرد فـدراسـیون جـهانـی طـب سـوزنـی تـوضـیح •

دهید.  

ایـن فـدراسـیون اولـین و مـهم تـریـن و تـخصصی تـریـن سـازمـان بـین املـللی و جـهانـیِ طـب سـوزنـی اسـت کـه 
دقــــیقاً ســــی ســــال پــــیش در هــــمکاری بــــا ســــازمــــان جــــهانــــی بهــــداشــــت تــــاســــیس شــــده و در واقــــع، هــــمکار 
سـازمـان جـهانـیِ بهـداشـت اسـت در تـمام تـصمیم گـیری هـا مـربـوط بـه طـب سـوزنـی. بـنابـرایـن، در تـمام دنـیا 
هــمه ی تــصمیم گــیری هــای مــهم ایــن حــوزه تــوســط ایــن فــدراســیون مــدیــریــت مــی شــود. در حــال حــاضــر از 
شـصت کـشور دنـیا عـضو ایـن فـدراسـیون هسـتند- یـعنی تـقریـباً تـمام کـشورهـای بـا فـعالـیت قـابـل قـبول در 
ایـــن رشـــته. دویســـت و پـــانـــزده مـــرکـــز تـــخصصی یـــعنی دانـــشگاه هـــا و دانـــشکده هـــا، در کـــشورهـــایـــی مـــثل 
کــانــادا، آمــریــکا، اســترالــیا و دیــگر کــشورهــای مــورد تــائــید و مــراکــزی از ایــن دســت عــضو ایــن فــدراســیون 
هســتند و هــر ســال یــک یــا دو نشســت هــیئت رئــیسه دارد کــه دربــاره ی مــسائــل مــهم طــب ســوزنــی دنــیا و 
دســـتورالـــعمل هـــای ســـازمـــان جـــهانـــی بهـــداشـــت، ســـیاســـت هـــای ســـازمـــان جـــهانـــی بهـــداشـــت در مـــورد طـــب 
ســـــوزنـــــی، اســـــتانـــــداردســـــازی خـــــدمـــــت آن، اســـــتانـــــداردســـــازی نـــــقاط و مـــــواردی از ایـــــن دســـــت صـــــحبت و 
تــصمیم گــیری مــی شــود. در حــال حــاضــر، ســازمــان جــهانــی بهــداشــت در حــالــت تــهیه ی دســتورالــعمل هــا و 


آئین نامه های طب سوزنی است؛ این وظیفه به عهده ی فدراسیون جهانی طب سوزنی است. 

 
چـرا نـام ایـن نـهاد را فـدراسـیون گـذشـته انـد؟ بـه خـاطـر سـاخـتار تـشکیالتـی اش •

است؟ 

در حــال حــاضــر، فــدراســیون هــای مــختلفی مــثل مــناطــق آزاد و کشــتی رانــی هــم داریــم و الــزامــاً مــربــوط بــه 
ورزش نــمی شــود و بــه خــاطــر ســاخــتار تــشکیالتــی آن اســت. انجــمن از نــظر مــرتــبه جــایــگاهــی پــایــین تــر از 


فدراسیون دارد. 

 
این فدراسیون دیگر چه کارکردهایی دارد؟ •

یــک مــثال از کــارکــردهــای آن: ثــبت طــب ســوزنــی در یــونــسکو بــه عــنوان مــیراث فــرهــنگی در ســال 2009 
تــوســط ایــن فــدارســیون انــجام گــرفــت. روز جــهانــی طــب ســوزنــی هــم از چــند ســال پــیش از دســتاوردهــای 
ایـن نـهاد اسـت، بـرابـر بـا پـانـزدهـم نـوامـبر کـه امـسال در مـقر یـونـسکو جـشنی بـه هـمین مـناسـبت بـرپـا شـد 
و قـــرار اســـت ســـال آیـــنده هـــم هـــمین مـــراســـم بـــرگـــزار شـــود. هـــمچنین، کـــنگره ی بـــعدی ســـازمـــان جـــهانـــی 

بهداشت سال آینده در مقر یونسکو برگزار خواهد شد.

۳۲



 ایـــن ســـازمـــان روابـــطی نـــزدیـــک بـــا یـــونـــسکو، ســـازمـــان جـــهانـــی بهـــداشـــت، ســـازمـــان مـــلل، وزارت هـــای 
بهــداشــت کــشورهــای مــختلف دارد تــا بــتوانــد ســیاســت گــذاری و مــدیــریــت و گــفت  وگــوهــای مــربــوط بــه ایــن 
دانـش را انـجام دهـد. طـبیعتاً از کـشورهـای مـختلف نـیز حـمایـت خـواهـد شـد؛ هـر کـشوری کـه بـخواهـد 
دربـاره ی تـوسـعه ی طـب سـوزنـی بـرنـامـه داشـته بـاشـد، ایـن فـدراسـیون حـامـی آن خـواهـد بـود. هـمچنین، 
مـشکالتـی در حـوزه ی بـیمه، قـوانـین طـب سـوزنـی، ارزشـیابـی در کـشور خـود دارنـد، فـدارسـیون جـهانـی 


طب سوزنی به کمکشان می آید تا حد امکان این مشکالت حل شود. 

در واقع، معتبرترین سازمان جهانی در حوزه ی طب سوزنی است.  •

بــــله. از جــــمله دیــــگر فــــعالــــیت هــــای ایــــن نــــهاد، انــــتشارات اســــت؛ مــــثل ژورنــــال جــــهانــــی طــــب ســــوزنــــی و 
هــــمچنین عــــناویــــن مــــختلف کــــتاب، حــــمایــــت از آثــــار پــــژوهــــشی. در چــــند ســــال گــــذشــــته، چــــند پــــروژه ی 
تـحقیقاتـی بـزرگ بـا دانـشگاه هـای مـعتبر آمـریـکا و فـدارسـیون جـهانـی طـب سـوزنـی انـجام شـده و مـرکـز 
مـلی سـالمـت آمـریـکا و انـگلیس. ایـن فـدراسـیون کـارهـای تـحقیقاتـی بـسیاری بـا مـراکـز پـزشـکی مـعتبر 
در دنــیا انــجام مــی دهــد. هــمچنین، در بــخش آمــوزشــی و بــرگــزاری دوره هــای تــخصصی طــب ســوزنــی 
نـــیز فـــعالـــیت هـــایـــی دارد. بـــه طـــور خـــالصـــه، فـــعالـــیت هـــای ایـــن فـــدراســـیون بـــه تـــرتـــیب از ایـــن قـــرار اســـت: 
مـدیـریـت، سـیاسـت گـذاری، بـرنـامـه  ریـزی، دیـپلومـاسـی طـب سـوزنـی، پـژوهـش، قـانـون گـذاری و در نـهایـت، 


آموزش. 

طـــب ســـنتی چـــینی بـــا وجـــود ظـــرفـــیت هـــا بـــسیار و دامـــنه ی تـــأثـــیرگـــذاریِ •
گسـترده، در ایـران چـندان شـناخـته شـده نیسـت. آیـا بـه نـظر شـما االن روالـی 

که مد نظرتان بوده جریان پیدا کرده؟ 

االن در مـسیر خـیلی خـوبـی هسـتیم. بـه هـر حـال قـدمـت طـب سـوزنـی در ایـران نـویـن یـا سـده ی اخـیر بـه 
چـند ده سـال پـیش بـرمـی گـردد و کـامـالً نـاشـناخـته بـوده. در ده بیسـت سـال اخـیر بیشـتر شـناخـته شـده و 
حـــدود ده ســـال پـــیش، انجـــمن عـــلمی طـــب ســـوزنـــی تـــاســـیس شـــد و امـــروز، در دانـــشگاه عـــلوم پـــزشـــکی 
تهــران و مشهــد اعــضای هــیئت عــلمی داریــم کــه مــتخصص طــب ســوزنــی هســتند. در حــال حــاضــر، مــا 
در وزارت بهـــداشـــت کـــمیسیون تـــخصصی طـــب مـــکمل داریـــم. آزمـــون جـــامـــع ارزشـــیابـــی طـــب ســـوزنـــی 
بـــرگـــزار مـــی شـــود در کـــشور. خـــیلی از بـــیمه هـــا اکـــنون طـــب ســـوزنـــی را پـــوشـــش مـــی دهـــند، مـــخصوصـــاً 
بــیمه هــای خــصوصــی. پــزشــکان بــسیاری بــرای یــادگــیری طــب ســوزنــی عــالقــه نــشان مــی دهــند. کــارهــا و 
پـــــروژه هـــــای تـــــحقیقاتـــــی خـــــوبـــــی در دانـــــشگاه هـــــا در حـــــوزه ی طـــــب ســـــوزنـــــی در دســـــت انـــــجام هســـــتند و 
پـــایـــان نـــامـــه ی بـــسیاری از دانـــشجویـــان دربـــاره ی طـــب ســـوزنـــی اســـت. دو واحـــد درس آشـــنایـــی بـــا طـــب 
سـنتی و مـکمل بـرای هـمه ی دانـشجوهـای پـزشـکی و پـیراپـزشـکی در ایـران از امـسال ارائـه مـی شـود کـه 
چـــند ســـاعـــت از ایـــن دو واحـــد در تـــرم بـــه مـــعرفـــی طـــب ســـوزنـــی و چـــینی اخـــتصاص دارد. بـــنابـــرایـــن بـــه 
نســبت خــیلی از کــشورهــای پیشــرفــته ی دنــیا، فــعالــیت هــا مــا کــارهــایــی بــاارزش مــحسوب مــی شــود چــون 


بسیاری از کشورها قانونی برای این عرصه ندارند. 

۳۳



مــی تــوانــیم بــگویــیم ایــران در طــب ســوزنــی یــکی از قــدرت هــا بــه حــساب •
می آید؟ 

بــه هــر حــال، ایــران جــزو کــشورهــایــی اســت کــه شــایــد قــدرت نــباشــد- مــثالً آمــریــکا کــارهــای تــحقیقاتــی 
بـــسیار بـــزرگـــی انـــجام داده- امـــا مـــا ســـاخـــتار خـــیلی خـــوبـــی در ایـــن زمـــینه داریـــم. امـــروزه، ســـازمـــان 
پــزشــکی قــانــونــی، ســازمــان نــظام پــزشــکی، وزارت بهــداشــت، دانــشگاه هــا و هــمه ی مــراجــع عــلمی طــب 
سـوزنـی را کـامـالً قـبول دارنـد و بـه رسـمیت مـی شـناسـند. وزارت بهـداشـت بـرای ایـن طـب قـانـون دارد. 
مـــن از تجـــربـــه ی خـــودم بـــگویـــم: اگـــر چـــهار پـــنج ســـال پـــیش مـــی خـــواســـتم در تـــلویـــزیـــون دربـــاره ی طـــب 
سـوزنـی صـحبت کـنم، اصـالً اسـتقبال نـمی شـد و خـوشـایـند نـبود. امـا امـروز هـمان طـور کـه مـی دانـید، 
مـن هـفته ای یـک بـار در تـلویـزیـون دربـاره ی طـب سـوزنـی بـرنـامـه دارم. ایـن تـغییر، نـتیجه ی اثـربـخشی 
طــب ســوزنــی و کــارهــای مــنطقی و عــلمی و مــنطبق بــا ســیاســت هــای بهــداشــت و درمــان کــشور بــوده 
اسـت. تـوسـعه ی ایـن طـب در ایـران خـوب بـوده، امـا مـهم تـریـن کـمبود مـا، ایـن اسـت کـه در دانـشگاه هـا 


ایران ما هنوز رشته ی طب سوزنی نداریم و این کمبود بسیار محسوس است. 

ایــن کــمبود چــه ضــررهــایــی دارد؟ پــزشــک مــا بــایــد بــا هــزیــنه ی خــودش بــه کــشور خــارجــی بــرود و آنــجا 
تــــحصیل کــــند. در داخــــل کــــشور چــــون دوره هــــای بــــاکــــیفیت وجــــود نــــدارد، درگــــیر دوره هــــای بــــی کــــیفیت 
مـی شـونـد و مـجوز و قـانـونـی شـایـد بـرای شـان نـباشـد. پـس بـا وجـود ظـرفـیت هـایـی بـه ایـن خـوبـی کـمی 
مسخــره اســت کــه مــا رشــته ی دانــشگاهــی آن را نــداریــم. در حــالــی کــه دکــترای تــخصصی ایــن رشــته  
پــنج ســال پــیش از ســوی وزارت بهــداشــت تــصویــب شــده، امــا هــنوز اجــرا نشــده اســت. امــیدواریــم کــه 

این اجرایی شدن زودتر عملی شود و در کنار طب ایرانی، در دانشگاه های کشور تدریس شود. 

جلسه دفاع از پایان نامه فلسفه علم چی کُنگ - دانشگاه امیرکبیر زمستان ۱۳۹۵

۳۴



 
آیا ساختار نظارتی هم بر طب سوزنی در ایران وجود دارد؟ •

بـله. سـازمـان نـظام پـزشـکی پـروانـه ی مـطب طـب سـوزنـی صـادر مـی کـند. بـنابـرایـن، یـک پـروانـه ی مـطب و فـایـل 
مـــخصوص در ســـازمـــان داریـــم. مـــا بـــازآمـــوزی مـــخصوص طـــب ســـوزنـــی داریـــم و بـــرای ایـــن کـــار در وزارت 
بهـداشـت، قـانـون وجـود دارد. یـکی دیـگر از پیشـرفـت هـا مـا در ایـن حـوزه، تـعرفـه  اسـت. مـا از سـه سـال پـیش 
تــعرفــه ی رســمی طــب ســوزنــی تــعریــف شــده و ایــن اتــفاق خــیلی مــهم اســت. گــرچــه تــعرفــه عــادالنــه نیســت و 
تـالش مـا ایـن اسـت کـه تـعرفـه مـنطقی و عـادالنـه شـود، ولـی وجـود هـمین تـعرفـه خـود بـه مـعنای ایـن اسـت کـه 
اولــــین اصــــول قــــانــــون گــــذاری در مــــوردش انــــجام و اجــــرا شــــده. بــــنابــــرایــــن در اقــــصا نــــقاط ایــــران، حــــتی در 
دورتــــریــــن مــــنطقه هــــا هــــم اگــــر پــــزشــــکی بــــخواهــــد طــــب ســــوزنــــی انــــجام دهــــد، آن بــــیمارســــتان مــــربــــوطــــه او را 
مــــی پــــذیــــرد و جــــزو خــــدمــــات ســــالمــــت کــــشور بــــه شــــمار مــــی آیــــد. تجــــربــــه ی خــــود مــــن ایــــن اســــت کــــه وقــــتی بــــه 
بــیمارســتانــی گــفتم طــب ســوزنــی تــعرفــه دارد، بــسیار تــعجب کــردنــد. وقــتی طــبی تــعرفــه داشــته بــاشــد، تــمام 
بــــیمارســــتان هــــای کــــشور مــــی تــــوانــــند آن را ارائــــه دهــــند و ایــــن خــــدمــــات را بــــه رســــمیت مــــی شــــناســــند و جــــزو 
خـدمـات رسـمی درمـان کـشور اسـت کـه خـود اتـفاقـی بـزرگ اسـت. ولـی بـاز ایـراد ایـنجاسـت کـه تـعرفـه عـادالنـه 
و مــنطقی نیســت و بــسیاری از پــزشــک هــا آن را اجــرا نــمی کــنند و هــزیــنه هــای نــادرســتی از بــیماران گــرفــته 


می شود که اگر این تعرفه بازبینی شود و درست اجرایی شود، سود آن به نفع بیمار است.

 
جایگاه چی کنگ در طب سنتی چینی چیست؟ •

اسـاس طـب سـنتی چـینی بـر یـین و یـانـگ و جـریـان چـی و تـعادل آن اسـت. طـبیعتاً طـب سـوزنـی یـا داروی 
گــیاهــی یــا چــی کــنگ هــمه قــسمتی از درمــان هســتند. درمــان کــامــل درمــانــی اســت کــه تــرکــیبی از هــر ســه ی 
ایـن هـا بـاشـد. بـنابـرایـن، چـی کـنگ بـه عـنوان روش درمـانـی کـه تـمریـن ذهـنی-جـسمی اسـت کـمک مـی کـند کـه 
هـم جـسم قـوی تـر شـود و جـریـان خـون بهـبود یـابـد و هـم ایـنکه ذهـن قـوی شـود. بـنابـرایـن یـکی از روش هـای 
پـــیشگیری و ســـبک زنـــدگـــی اســـت کـــه کـــمک مـــی کـــند فـــرد ســـالمـــت  تـــر بـــاشـــد و بـــه بـــیماری دچـــار نـــشود ولـــی 
مــی تــوانــد درمــان هــم بــاشــد و اگــر بــیماری امــکان ایــن را داشــته بــاشــد کــه تــمریــن هــای چــی کــنگ را در کــنار 
طـــــب ســـــوزنـــــی و داروهـــــای گـــــیاهـــــی انـــــجام دهـــــد، طـــــبیعتاً درمـــــانـــــی کـــــامـــــل تـــــر خـــــواهـــــد داشـــــت. هـــــمچنین، 
بـــیمارســـتان هـــای تـــخصصی چـــی کـــنگ نـــیز در کـــشور چـــین وجـــود دارنـــد. دوره هـــای تـــخصصی چی کـــنگ در 
بـــــسیاری نـــــقاط دنـــــیا وجـــــود دارد. روش هـــــای درمـــــانـــــی چـــــی کـــــنگ و طـــــب ســـــنتی چـــــینی و طـــــب ســـــوزنـــــی در 

بسیاری نقاط دنیا به عنوان طب تلفیقی ارائه می شود.

۳۵



 اصـوالً در طـب چـینی خـیلی نـمی شـود راه هـای درمـانـی را از هـم تـفکیک کـرد. بـنابـرایـن، تـوصـیه مـی شـود 
کــه طــب ســنتی چــینی، چــی کــنگ و تــای چــی بــه عــنوان روش هــایــی کــه جــسم و ذهــن را تــرکــیب و تــقویــت 
مـی کـند و بـر جـریـان خـون و انـرژی و تـعادل یـین و یـانـگ و تـعادل ارگـان هـای مـختلف اثـر دارد، نـه تـنها 
بــــه بــــیمار آمــــوزش داده شــــود، بــــلکه هــــمه ی مــــردم ایــــن روش هــــا را بــــیامــــوزنــــد و پــــزشــــک هــــا نــــیز آن را یــــاد 
بـگیرنـد؛ چـرا کـه پـزشـکی کـه تـای چـی و چـی کـنگ بـلد بـاشـد انـرژی بهـتری در اخـتیار دارد کـه بـه بـیمارش 
بـــدهـــد و خـــودش از بـــیماری هـــا دور بـــاشـــد و انـــرژی هـــایـــش را از دســـت نـــدهـــد. بـــنابـــرایـــن، اتـــفاقـــاً تـــوصـــیه 
مـــی شـــود کـــه پـــزشـــک طـــب ســـوزنـــی چـــی کـــنگ بـــلد بـــاشـــد و آن را انـــجام دهـــد و تـــمریـــن کـــند. بـــا ایـــن کـــار، 


انرژی های خود را ذخیره می کند  و به بیمار منتقل می کند و خودش کمتر دچار بیماری می شود.

 
 

مــا در فــدارســیون بــخش هــای ورزشــی و ســالمــتیِ آن را پــوشــش مــی دهــیم. •
ولی برای بخش های مدیکال برنامه ای در انجمن طب سوزنی ایران دارید؟ 

بـه یـک قـولـی، چـی کـنگ مـادر ورزش هـای رزمـی اسـت مـثل کـنگ فـو و تـای چـی ووشـو و ارتـباط ایـن هـا چـنان 
تــنگاتــنگ اســت کــه نــمی شــود از هــم تــفکیک شــان کــرد. خــود هــمین چــی کــنگ هــم مــی تــوانــد اثــرات درمــانــی 
داشــته بــاشــد ولــی غــیر از ایــن، مــا چــی کــنگ درمــانــی یــا مــدیــکال هــم داریــم. ایــن چــی کــنگ طــبیعتاً بهــتر 
اســت کــه تــوســط یــک درمــانــگر یــا پــزشــک انــجام شــود، یــا کــسی کــه اصــول طــب چــینی را بــلد اســت. در 
ایـــران، ایـــن مـــسئله کـــامـــالً تـــا ده بیســـت ســـال پـــیش نـــاشـــناخـــته بـــوده و االن هـــم شـــناخـــته تـــر شـــده، هـــنوز 
خـیلی جـا دارد کـه زمـانـی بـه انـدازه ی یـوگـا، شـناخـته شـده بـاشـد. امـروزه تـای چـی و چـی کـنگ بـا سـرعـتی 
بــاال در جــهان مــعرفــی مــی شــود و بــه جــایــگاه یــوگــا مــی رســد. مــا نــمی خــواهــیم الــبته مــقایــسه کــنیم چــون 
ظـرفـیت هـا مـتفاوت اسـت. مـطمئناً در ایـران هـم روزی خـیلی هـا از چـی کـنگ و تـای چـی مـثل یـوگـا شـناخـت 
خــــواهــــند داشــــت. در تــــعریــــفی کــــه ســــازمــــان جــــهانــــی بهــــداشــــت از طــــب هــــای مــــکمل دارد بــــه تــــای چــــی و 
چـی کـنگ و یـوگـا هـم اشـاره شـده اسـت بـه عـنوان یـکی از سـبک هـای درمـانـی بـدن-ذهـن کـه مـی تـوانـند بـه 
پـــیشگیری و درمـــان کـــمک کـــنند. بـــه دالیـــل مـــختلف، در خـــود چـــین هـــم چـــی کـــنگ درمـــانـــی در زمـــان هـــایـــی 
مــورد غــفلت واقــع شــده بــوده ولــی امــروزه در چــین، در غــرب، در شــرق و در کــشور مــا بــا ســرعــت زیــادی 
در حــــــال آمــــــوزش دادن اســــــت و مــــــردم بــــــا آن آشــــــنا مــــــی شــــــونــــــد، امــــــا خــــــب ظــــــرفــــــیتش خــــــیلی بیشــــــتر از 
ایـــن هـــاســـت و امـــیدواریـــم در آیـــنده حـــتی در دانـــشگاه هـــای پـــزشـــکی ایـــران تـــدریـــس شـــود، کـــماایـــنکه در 
کـــشورهـــایـــی مـــثل آمـــریـــکا و کـــانـــادا واحـــدهـــا و کـــورس هـــای چـــی کـــنگ در دانـــشگاه هـــا ارائـــه مـــی شـــود، بـــه 


عنوان یک کورس یا دوره ی آموزشی یا کارگاه آموزشی. 

۳۶



 
 

از نـظر هـمین تـخصصی شـدن چـی کـنگ مـدیـکال یـا درمـانـی آیـا امـکان آن •
وجود دارد که برنامه ای برای تخصصی شدنش ارائه شود؟ 

امـکان بـرنـامـه ریـزی وجـود دارد و بـه هـمکاری فـدارسـیون ووشـو و دانـشگاه هـای عـلوم پـزشـکی و انجـمن 
طــب ســوزنــی، چــی کــنگ بــه صــورت کــورس هــای تــخصصی چــه در دانــشگاه هــا و چــه تــوســط مــراجــع یــا 
مـوسـسه هـای عـلمی مـعتبر طـراحـی شـود . بـنده بـه مـوسـسه ی شـما یـعنی ره سـان پـیشنهاد مـی کـنم کـه 
دوره هـــایـــی را طـــراحـــی کـــنید و مـــربـــیان یـــا هـــنرجـــویـــان پیشـــرفـــته ی خـــود را بـــرای تـــکمیل دانـــش خـــود بـــه 
دانـشگاه هـای چـین اعـزام کـنید. و هـمینطور بـه نـظرم بـایـد بـه پـزشـکان و درمـانـگرهـا آمـوزش داده شـود 
بـرای اسـتفاده در کـارهـای پـیشگیری و درمـانـی. بـه خـصوص تـاکـید بـنده روی پـیشگیری هسـت، ایـن 
حــوزه، حــوزه ی قــدرت چــی گــنگ اســت و اســاســا از ایــن طــریــق مــی تــوانــد بــه روشــی کــامــال مــوثــر کــنار 


طب قرار بگیرد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اساساً طب غربی بهای چندانی به پیشگیری نمی دهد.  •

طـــــب غـــــربـــــی بیشـــــتر بـــــه دنـــــبال کســـــب درآمـــــد اســـــت و دارو و نـــــگاه کـــــامـــــال تـــــجاری دارد . در اعـــــمال 
پــیشگیری کــننده و خــود پــیشگیری، ســود مــالــی چــندانــی نیســت بــرای هــمین تــوجــهی هــم بــه آن نــشان 
داده نـــمی شـــود. بـــنابـــرایـــن، هـــر کـــسی دربـــاره ی پـــیشگیری صـــحبت کـــند، او را جـــدی نـــمی گـــیرنـــد. در 


صورتی که درمان حقیقی ، پیشگیری است. 

۳۷

 اگر بیماری امکان این را داشته باشد که 
تمرین های چی کنگ را در کنار طب سوزنی و 
داروهای گیاهی انجام دهد، طبیعتاً درمانی 

کامل تر خواهد داشت. 



 
آیا چی کنگ و طب سوزنی تعاملی دوسویه با هم دارند؟ •

ایـن دو بـا هـم هسـتند و از هـم جـدا نـمی شـونـد. اسـاس هـر دو یـکی اسـت. مـن نـمی خـواهـم کـسی فـکر کـند 
چـی کـنگ تـبلیغی اسـت بـرای طـب سـوزنـی. هـمه ی ایـن هـا بـر پـایـه ی فـلسفه ی طـب چـینی اسـت و هـمه بـرای 
تـنظیم کـاربـرد دارنـد. هـر شـخصی کـه در زمـینه ی طـب چـینی مـطالـعه کـند، مـتوجـه ایـن تـعامـل تـنگاتـنگ مـی 


شود. 

 
چـه شـد کـه بـرای اعـزام دانـشجو از طـریق ایـن آکـادمـی بـرای دوره هـای چـی کـنگ •

در دانشگاه طب ستنی پکن زمینه مساعد اعالم شد؟ 

بــــرای چــــی کــــنگ ایــــن امــــکان وجــــود دارد کــــه از بهــــتریــــن اســــاتــــید کــــشور چــــین بهــــره بــــبریــــم و سیســــتم شــــما 
مـی تـوانـد پـس از پـیگیری هـایـی کـه انـجام داده ایـد، خـوشـبختانـه امـکان آمـوزش چـی کـنگ در مـحضر اسـاتـید 
قــدیــمی، بــنام و مــتخصص ایــن رشــته در مــعتبرتــریــن مــراکــز آمــوزشــی کــشور چــین بــه وجــود آمــده اســت. بــا 
پـیگیریـهای شـما فـکر مـی کـنم بـه زودی پـکیج هـای آمـوزشـی خـوبـی آمـاده شـود و دانـشجویـان و عـالقـه مـندان 
بــتوانــند از ایــن فــرصــت اســتفاده کــنند. مــن هــم از امــکانــات و ارتــباطــات خــودم بــرای کــمک بــه ایــن مــوضــوع 


بهره خواهم گرفت.

۳۸



 
انـتخاب شـما بـه عـنوان نـایـب رئـیس فـدراسـیون جـهانـی طـب سـوزنـی چـه اثـراتـی •

برای طب سوزنی ایران و جهان خواهد داشت؟ 

مـــــن از حـــــدود ده ســـــال پـــــیش مـــــشاور ایـــــن فـــــدراســـــیون بـــــودم و طـــــبیعتاً تـــــاثـــــیر خـــــواهـــــد داشـــــت، چـــــرا کـــــه در 
نشسـت هـایـی کـه از هـمه ی کـشورهـای پیشـرفـته ی دنـیا در پـزشـکی و طـب سـوزنـی بـرگـزار مـی شـود، نـام ایـران 
ذکـر مـی شـود و هـمین کـه یـک نـفر بـه عـنوان ایـرانـی آنـجا مـی نـشیند کـه خـیلی هـم بـرای بـقیه تـعجب آور اسـت، 
خـــــود ایـــــن مـــــسئله تـــــاثـــــیر دارد، چـــــرا کـــــه خـــــیلی هـــــا اصـــــالً نـــــمی دانـــــند طـــــب ســـــوزنـــــی در ایـــــران چـــــه جـــــایـــــگاه و 
ظــرفــیت هــایــی دارد. ایــن مــسئله کــمک مــی کــند کــه ایــن فــدراســیون و مــتخصص هــا و ســازمــان هــای مــربــوط بــه 
سـازمـان جـهانـی بهـداشـت روی تـوسـعه ی طـب سـنتی و مـکمل در ایـران حـساب کـنند. مـن بـارهـا شـده از ایـن 
فـرصـت اسـتفاده مـی کـنم بـرای مـعرفـی طـب ایـرانـی، یـعنی در هـمه ی نشسـت هـای ایـن فـدراسـیون طـب ایـرانـی 
را نــیز مــعرفــی مــی کــنم و بــه جــایــگاه طــب مــکمل و تــرکــیب آن بــا طــب رایــج در ایــران اشــاره مــی کــنم کــه بــه آن 
مـی گـویـیم طـب تـلفیقی. بـنابـرایـن، آن هـا بـا تـوانـمندی هـای ایـرانـی نـیز آشـنا مـی شـونـد. بـه عـنوان مـثال، مـن االن 
در نـــوشـــنت مـــحک هـــا و دســـتورالـــعمل هـــای طـــب ســـوزنـــی در جـــهان، در ســـیاســـت گـــذاری هـــای کـــلی نـــقش دارم. 
هـــمچنین، آن هـــا از ایـــن طـــریـــق بـــا ســـیاســـت هـــای مـــا هـــم آشـــنا مـــی شـــونـــد و بـــه دیـــگر کـــشورهـــای دنـــیا مـــنتقل 
مـی کـنند. اگـر مـا بـخواهـیم کـار تـحقیقاتـی و پـروژه هـای آمـوزشـی مشـترک انـجام دهـیم و بـخواهـیم در مـدیـریـت 
و تــصمیم گــیری و امــور مــربــوط بــه قــانــون گــذاریِ طــب ســوزنــی در دنــیا نــقش داشــته بــاشــیم، االن ایــن امــکان 
فـراهـم شـده اسـت تـا بـتوانـیم در نشسـت هـا نـظرات کـشور خـودمـان را مـطرح کـنیم و تـاثـیرگـذار بـاشـیم. ضـمن 
ایـــنکه ایـــن امـــکان هـــم وجـــود دارد کـــه راحـــت تـــر از تجـــربـــیات بـــقیه اســـتفاده کـــنیم. مـــا بـــه تجـــربـــیات بـــقیه نـــیز 
دسـترسـی داریـم و امـکان انـتقال تجـربـه و انـتقال عـلم نـیز بـرایـمان بـه وجـود آمـده اسـت. مـا امـکان داریـم کـه 
در نشسـت جـهانـی طـب سـوزنـی حـاضـر بـاشـیم و بـنابـرایـن، بـاعـث بـه روز مـانـدن مـا مـی شـود و از ارتـباط هـای 

جــهانــی غــافــل نــشویــم و بــه هــر حــال، 
حــــضور و وجــــود اســــم مــــا و کــــشور 
مـــا در بـــاالتـــریـــن ســـطح فـــدراســـیون 
جـــــــــــهانـــــــــــی طـــــــــــب ســـــــــــوزنـــــــــــی بـــــــــــرای 
تـــــــــــــصمیم گـــــــــــــیرنـــــــــــــدگـــــــــــــان داخـــــــــــــلی و 
خـــــارجـــــی پـــــزشـــــکی در دنـــــیا، از آن 
نـظر مـفید اسـت کـه مـی تـوانـند روی 
ایــن رشــته در ایــران بیشــتر حــساب 
کـنند و در آیـنده وقـتی بـخواهـیم در 
ایـــن حـــوزه کـــار کـــنیم، تـــاثـــیر مـــثبت 
در جـلب حـمایـت داخـلی و خـارجـی 


خواهد داشت. 

۳۹



آیا برای هنرجوهای تای چی و چی کنگ توصیه ی خاصی دارید؟ •

ایـن رشـته ای اسـت کـه هـر هـنرجـو بـه دالیـل مـختلف انـتخاب کـرده اسـت: یـا نـتیجه دیـده انـد یـا بـهشان مـعرفـی 
شـده یـا خـودشـان مـطالـعه کـرده انـد. افـرادی کـه مـطالـعه کـرده انـد مـی دانـند کـه اسـاس ایـن حـوزه چیسـت و بـایـد 
از پــایــه بــیامــوزنــد و تــا حــدی بــا اصــول طــب ســنتی چــینی آشــنا شــونــد و اعــتقاد داشــته بــاشــند کــه ایــن یــین و 
یــانــگ، تــبادل انــرژی و تــعادل وجــود دارد. بــرای افــرادی کــه از تجــربــه ی بــقیه اســتفاده کــردنــد، بهــتر اســت کــه 
اگـر مـی خـواهـند بـه تجـربـه ی خـوب دیـگران دسـت یـابـند و در هـر سـطحی در ایـن کـار مـوفـق بـاشـند، چـه بـرای 
خــود و چــه بــرای کــسی کــه قــصد آمــوزش دارد ، بهــتر اســت خــود اصــولــی یــاد بــگیرد. یــک اشــکال در اجــرای 
ایـن روش هـا بـرای شکسـت خـوردن آن کـافـی اسـت. بهـتر اسـت کـه هـنرجـویـان تـمرکـز کـنند و ایـن مـسئله را بـا 
بـقیه ی روش هـا مـقایـسه و تـرکـیب نـکند. تـای چـی تـای چـی اسـت و چـی کـنگ، چـی کـنگ. نـبایـد بـومـی سـازی شـود 
یـا بـا یـوگـا تـرکـیب شـود. در هـیچ جـای دنـیا هـم تـالشـی بـرای ایـن تـرکـیب شـدن هـا نشـده چـون ضـروری نیسـت 
و ســـبک جـــدیـــدی از آن ایـــجاد شـــود. چـــی کـــنگ و تـــای چـــی قـــدمـــتی چـــند هـــزار ســـالـــه دارنـــد و در ایـــن زمـــان، 
نــــتایــــجی شــــگفت از آن دیــــده شــــده اســــت. اســــاس ایــــن هــــا هــــماهــــنگی مــــا بــــا طــــبیعت و مــــحیط اســــت؛ هــــمان 
فــلسفه ی هــارمــونــی بــا طــبیعت و گــرفــنت انــرژی از طــبیعت و تــبادل انــرژی. هــر کــه مــی خــواهــد ایــن را بــیامــوزد 
بــایــد بــه ایــن اســاس، احــترام بــگذارد. بــا احــترام بــه ایــن عــلم، احــترام بــه خــودش و احــترام بــه جــسم و ذهــنش 
بـــایـــد قـــدم در ایـــن راه بـــگذارد. اتـــفاقـــاً تـــای چـــی و چـــی کـــنگ بـــه مـــا نـــشان مـــی دهـــد کـــه در جـــهان هســـتی هـــیچ 
چــیزی جــز خــدا مــطلق نیســت و درس خــودشــناســی و خــداشــناســی و تــمرکــز بــه مــا مــی دهــد. نــوعــی عــبادت 
اســــت کــــه در کــــنار دیــــگر عــــبادت هــــای مــــا، ذهــــن مــــان را تــــازگــــی مــــی بخشــــد تــــا بهــــتر رمــــوز جــــسم خــــودمــــان را 
بـشناسـیم. چـرا کـه وقـتی بـه آرامـش مـی رسـیم و مـی بـینیم کـه در ایـن جـهان انـرژی تـبادل مـی شـود و هـمه چـیز 


آن نسبی است، پس خداوند مطلق است و ما را مثل نماز به ذات اقدس الهی متصل می کند. 

 
 
 
 
 

بـا سـپاس فـراوان از دکـتر کـاظـمی عـزیـز کـه ایـن فـرصـت را در اخـتیار مـا قـرار دادنـد، امـیدواریـم بـا حـمایـت 
هــــای ایــــشان بــــتوانــــیم بــــیش از پــــیش، چــــی گُــــنگ را بــــه عــــنوان یــــک هــــنر ســــالمــــت بــــخش بــــا رویــــکرد عــــلمی و 


آکادمیک در جامعه گسترش دهیم و در ارتقا کیفیت زندگی، در کشور خود سهیم باشیم. 

حامد کاتوزی 
دبیر کمیته تای چی و چی گُنگ فدراسیون ووشو 

و مدیر آکادمی ره سان 

۴۰



هــــــــــــــــــنــر مــــــــــــــــــبــارزه در 


تای چی  
ارسالن حاجی نیلی

بــیش از صــد مــیلیون نــفر روزانــه فــرم هــای فــیزیــکی تــای چــی را در چــین تــمریــن مــی کــنند. ایــن عــدد در 
دیـگر کـشورهـای دنـیا بـه صـورت مجـموع، بـسیار بـزرگ تـر اسـت. روزانـه تـعداد افـراد عـالقـه مـند بـه ایـن 
رشـته در کـشورهـای مـختلف بیشـتر مـی شـود. عـمده دلـیل ایـن رشـد، مـزایـا و اثـراتـی اسـت کـه تـای چـی 
بـــر ارتـــقای ســـطح ســـالمـــتی دارد. کـــاهـــش اســـترس، کـــنترل بـــسیاری از بـــیماری هـــا، ارتـــقای عـــملکرد 
جــسمانــی و ذهــنی و کــاهــش عــوارض نــاشــی از افــزایــش ســن و پــیری و بــسیاری مــوارد دیــگر دالیــل 
افــــزایــــش عــــالقــــه مــــردم بــــه ایــــن رشــــته انــــد. در چــــین چــــنین مــــشهور اســــت کــــه: تــــای چــــی را هــــر کــــسی 

می تواند انجام دهد؛ مرد و زن، پیر و جوان، قوی و ضعیف، باهوش و کم هوش، سالم و بیمار. 

بــا وجــود ایــنکه دلــیل بیشــتر مــردم از روی  آوردن بــه تــای چــی مــوضــوع ســالمــتی اســت، ایــن ســوال هــا 
بـــرای بـــرخـــی پـــیش  مـــی آیـــد کـــه آیـــا تـــای چـــی واقـــعاً ســـبکی از هـــنرهـــای رزمـــی اســـت؟ آیـــا بـــا یـــادگـــیری 
تـای چـی مـی شـود مـبارزه کـرد؟ مـبارزه از روش تـای چـی چـه شـکلی اسـت؟ شـایـد ایـن سـواالت شـروع 

حرکت به سمت درک درست و عمیق از تای چی باشد؛ حتی اگر هدف نهایی افراد مبارزه نباشد. 

در حــقیقت دلــیل اولــیه و اصــلی شهــرت تــای چــی در مــیان رزمــی کــاران چــین مــوضــوع ســالمــتی نــبوده، 
بــلکه اثــرات شــگفت انــگیز تــمریــن تــای چــی بــر تــوانــایــی مــبارزه کــردن در افــراد بــود. تــای چــی بــر پــایــه ی 
انـبوهـی از دانـش و تجـربـه سـبک هـای مـختلف رزمـی، دانـش چـی کـنگ و فـلسفه عـمیق تـائـو شـکل گـرفـته 
اســــت. در زمــــانــــی کــــه هــــنرهــــای رزمــــی در کــــشور چــــین از جــــایــــگاه ویــــژه ای در زنــــدگــــی مــــردم چــــین 
بـــرخـــوردار بـــود، تـــای چـــی چـــوان بـــه عـــنوان یـــکی از قـــوی تـــریـــن ســـبک هـــای رزمـــی شهـــرت داشـــت. حـــتی 
زمــانــی کــه فــرم هــای تــای چــی صــرفــا بــه قــصد ســالمــتی تــمریــن مــی شــونــد، آگــاهــی داشــنت از مــنطق و 


هدف رزمی حرکت ها منجر به افزایش کیفیت حرکت ها و اثربخشی بیشتر آن ها می شود. 

در ایــن مــقالــه تــالش مــی شــود در جهــت پــاســخ بــه ســواالت مــطرح شــده در بــاال، ابــتدا اصــول پــایــه ای 
تــکنیک هــای مــبارزاتــی در تــای چــی مــعرفــی شــونــد و در انــتها اســتراتــژی بــه کــارگــیری تــکنیک هــا در یــک 

مبارزه توضیح داده شود. 

۴۱




اصول پایه ای در تکنیک های تای چی  
هـنر رزمـی تـای چـی بـر پـایـه 13 الـگوی اصـلی شـکل گـرفـته اسـت. 5 اصـل آن مـربـوط بـه نـحوه حـرکـت و 
جـابـجایـی پـاهـا و مـرکـز ثـقل بـدن اسـت. حـرکـت بـه جـلو، حـرکـت بـه عـقب، تـوجـه و حـرکـت بـه راسـت و چـپ 
و تـعادل و تـوازن مـرکـزی 5 اصـل حـرکـتی تـای چـی هسـتند. ایـن 5 اصـل مـبتنی بـر فـلسفه تـائـو و مـفهوم 
5 عـنصر تـعریـف مـی شـونـد. 8 اصـل دیـگر مـربـوط بـه حـالـت هـای ابـراز انـرژی در مـبارزه هسـتند کـه بـر 


پایه 8 سه خطی ای چینگ تعریف می شوند. 

بــه طــور کــلی در هــنر رزمــی تــای چــی بــه عــنوان یــک ســبک درونــی، هــمه چــیز بــراســاس روش بــه کــارگــیری 
انـــرژی بـــدن در جهـــت مـــبارزه شـــکل گـــرفـــته اســـت. انـــرژی چـــی کـــه در بـــدن مـــا و در کـــل طـــبیعت جـــریـــان 
دارد، در حـالـت هـای مـختلف ابـراز خـود ویـژگـی هـای مـتفاوتـی داشـته و بـه هـمین دلـیل نـام هـای مـختلفی 
بـه خـود مـی گـیرد. در تـای چـی 8 حـالـت ابـراز انـرژی مـدنـظر قـرار گـرفـته و تـمام تـکنیک هـا و حـرکـت هـای 
تــای چــی عــمال ابــراز یــکی از ایــن حــالــت هــای انــرژی یــا تــرکــیبی از آن هــا هســتند. در واقــع ایــن 8 اصــل  


تای چی را به عنوان یک هنر مبارزه کردن از بقیه هنرهای رزمی متمایز می کنند. 

  
  Peng (Wardoff) پُنگ

پــنگ بــه بــرانــگیخته و منســبط شــدن انــرژی از 
مـــــــنبع خـــــــود اشـــــــاره دارد. ایـــــــن حـــــــالـــــــت بـــــــروز 
انـرژی هـم بـرای حـمله و هـم بـرای دفـاع بـه کـار 
مــــــــــــــــــی رود. واژه Ward Off بــــــــــــــــــه ویــــــــــــــــــژگــــــــــــــــــی 
انـــبساطـــی و رو بـــه بـــیرون بـــودن ایـــن شـــکل از 
انــــــرژی اشــــــاره دارد. در مــــــتون قــــــدیــــــمی ایــــــن 
ویــژگــی را هــمانــند عــامــلی کــه بــاعــث مــی شــود 
چـــــوب روی آب شـــــناور بـــــمانـــــد، مـــــی دانـــــند. بـــــه 
بـــــــیان دیـــــــگر ایـــــــن حـــــــالـــــــت ابـــــــراز انـــــــرژی چـــــــی 
فــــضایــــی در اطــــراف بــــدن ایــــجاد مــــی کــــند کــــه 

مانع نفوذ ضربه حریف به بدن می شود. 

ایــن حــالــت انــرژی در تــای چــی پــایــه و اســاس 
تـــــقریـــــبا تـــــمام حـــــالـــــت هـــــا و تـــــکنیک هـــــای دیـــــگر 
تــای چــی اســت.  در بــدن ابــراز ایــن انــرژی بــه 
شــکل تــنظیم کــمان هــای بــدن انــجام مــی شــود. 

بــــا تــــنظیم کــــمآن هــــا بــــه شــــکل مــــنحنی و انــــبساطــــی، فــــضایــــی بــــرای بــــروز ایــــن انــــرژی در بــــدن فــــراهــــم 
مــی شــود. در ایــن حــالــت از یــک ســو بــدن در مــقابــل ضــربــه حــریــف در مــوقــعیت مــناســبی قــرار گــرفــته و 

می تواند به خوبی ضربه را از خود دور کند.

۴۲



از سـوی دیـگر در وضـعیت حـمله بسـتری فـراهـم مـی شـود کـه انـرژی از درون بـدن بـه شـکل انـفجاری و 
رو بــه بــیرون حــرکــت کــرده و بــه حــریــف مــنتقل شــود. اعــمال نــیرو بــه هــر یــک از جهــت هــای روبــه رو، بــاال، 


پایین، چپ و راست، می تواند انجام شود. 

ایـن شـکل از ابـراز انـرژی مـنحصر بـه تـای چـی نیسـت و در سـایـر سـبک هـای درونـی مـانـند شـینگ ای و 

باگوا نیز به کارگرفته می شود. 


 
  Lu ( Rollback) لو

لــــــو  حــــــالــــــتی از ابــــــراز انــــــرژی اســــــت کــــــه در آن نــــــیروی ورودی بــــــا اســــــتفاده از حــــــرکــــــت هــــــایــــــی فــــــیزیــــــکی 
مــنحنی شــکل جــذب مــی شــود. بــه طــور کــلی ایــن حــالــت انــرژی دفــاعــی اســت، امــا در بــرخــی مــوقــعیت هــای 
حــمله هــم بــه کــار مــی رود. مــعموالً جهــت حــرکــت ایــن انــرژی بــه ســمت عــقب اســت. در حــالــت هــای پیشــرفــته 
جهـت هـای پـایـین، جـلو و بـاال نـیز قـابـل اسـتفاده انـد. مـهم تـریـن خـاصـیت ایـن حـالـت از انـرژی ایـن اسـت کـه 


فرصتی برای رزمی کار فراهم می کند تا بتواند از انرژی درونی خودش برای حمله استفاده کند. 
در ایــن الــگو زمــانــی کــه حــریــف حــمله ای انــفجاری انــجام مــی دهــد، نــیروی او تــوســط تــای چــی کــار جــذب 
مـــــی شـــــود. در نـــــتیجه حـــــریـــــف بـــــرای لحـــــظه ای غـــــافـــــلگیر و آســـــیب پـــــذیـــــر مـــــی شـــــود. بـــــرای درک بهـــــتر ایـــــن 
غــافــلگیری، فــردی را تــصور کــنید کــه قــصد دارد بــا ضــربــه شــدیــد بــدن خــود دِر یــک خــانــه را بــاز کــند. ایــن 
فــرد انــتظار دارد مــوقــع بــرخــورد بــدنــش بــا یــک مــقامــت و ســختی مــواجــه شــود. حــال اگــر دقــیقاً چــند لحــظه 
قـبل از بـرخـورد بـدن ایـن فـرد بـه در، در بـاز شـود، فـرد غـافـلگیر مـی شـود. حـتی مـمکن اسـت تـعادل خـود را 
از دســـت بـــدهـــد. ایـــن کـــامـــالً مـــشابـــه حـــالـــتی اســـت کـــه در زمـــان اســـتفاده از الـــگوی لـــو  در تـــای چـــی رخ 
مــی دهــد. حــریــف انــتظار دارد در مــقابــل ضــربــه اش، بــا نــوع ســختی و مــقاومــت روبــه رو شــود. در حــالــی کــه 


تای چی کار با استفاده از این الگو نیروی وی را جذب می کند. 
ایـــن الـــگو نـــمود بـــارز و مـــشخص صـــفت نـــرم بـــودن در تـــای چـــی اســـت. مـــی شـــود گـــفت یـــکی از عـــلت هـــای 
اصـلی کـه تـای چـی بـه عـنوان سـبکی نـرم در مـیان هـنرهـای رزمـی شـناخـته مـی شـود، بـه کـارگـیری ایـن الـگو 
در مـــبارزه اســـت. کـــمتر ســـبکی از مـــیان هـــنرهـــای رزمـــی بـــه انـــدازه تـــای چـــی از ایـــن الـــگو اســـتفاده  کـــند. 
الــگوی لــو ایــن قــابــلیت را بــه تــای چــی کــار مــی دهــد کــه بــتوانــد در مــقابــل حــریــفی قــوی تــر از خــود کــه نــیروی 


بیشتر و سنگین تری اعمال می کند، مقاومت کند. 

۴۳




الگوی لو به دو شکل می تواند اجرا شود: 

.1 Small Rollback یا Xian Lu
: در این حالت با استفاده از 

نیروی دست ها و بازوها، نیروی 
دستان حریف به سمت طرفین 


بدن هدایت می شود. 

.2 :Large Rollback یا Da Lu
در این حالت دست حریف را 

گرفته و با استفاده از نیروی بدن 
و همچنین قفل کردن مفاصل 

دست، حریف به سمت عقب و طرفین کشیده می شود. 

   Ji (Press) جی
در ایـن حـالـت انـرژی از مـنبع اصـلی در مـسیر حـرکـتی مسـتقیم، بـه سـمت بـیرون حـرکـت مـی کـند. شـکل 
حـرکـت و اعـمال نـیروی حـالـت هـای مـختلفی مـی تـوانـد داشـته بـاشـد. مسـتقیم بـه جـلو، بـاال، پـایـین، طـرفـین 
یـا زاویـه دار. اعـمال نـیرو مـعموالً از بـازو هـا و پشـت دسـت هـا انـجام مـی شـود. ایـن الـگو بـرای حـمله کـردن 


به حریف استفاده می شود. 
ایــن الــگو بــه حــالــت فــشار امــا بــه طــور غــیر مســتقیم اطــالق مــی شــود، در ایــن حــالــت یــک دســت روی بــدن 

حــــــریــــــف قــــــرار مــــــی گــــــیرد و دســــــت دیــــــگر کــــــه نــــــیروی 
اصــــــــــلی را قــــــــــرار اســــــــــت اعــــــــــمال کــــــــــند روی دســــــــــت 
خــــــودمــــــان نــــــیرو را اعــــــمال مــــــی کــــــند و نــــــیرو بــــــه طــــــور 
غـیر مسـتقیم بـه حـریـف اعـمال مـی شـود. ایـن الـگو بـه 
دلــیل اعــمال غــیرمســتقیم نــیرو حــالــتی فــریــبنده و در 


تویی شو نیز کاربرد زیادی دارد. 

 

 حـالـت دیـگری از اجـرای ایـن الـگو، اعـمال فـشار دو 
دسـت بـه سـمت یـکدیـگر اسـت. بـه شـکلی کـه کـف دو 
دســـــت رو بـــــه ســـــمت هـــــمدیـــــگر اســـــت و آن هـــــا را بـــــه 
ســـــمت هـــــم فـــــشار مـــــی دهـــــیم. در ایـــــن حـــــالـــــت هـــــدف 


متمرکز کردن نیروی دو دست روی نقطه ای خاص و معموالً جایی در درون بدن حریف است. 

۴۴



 : An (Push) آن
کـلمه An بـه مـعنای کـوبـیدن یـا فـشار دادن اسـت. ایـن الـگو کـه بـرای حـمله و ضـربـه اسـتفاده مـی شـود، 
بـه هـرگـونـه فـشار و ضـربـه بـه سـمت جـلو و بـاال گـفته مـی شـود و مـی تـوانـد بـا یـک دسـت یـا هـر دو دسـت 


انجام گیرد. جهت های اعمال نیرو به سمت جلو، باال، چپ یا راست می تواند باشد. 

در ایـــــن الـــــگو بـــــا اعـــــمال نـــــیرو بـــــه ســـــمت پـــــایـــــین کـــــه مـــــعموالً در پـــــاهـــــا و بـــــه ســـــمت زمـــــین رخ مـــــی دهـــــد، 
پشـــتوآن هـــای مـــحکم و قـــوی بـــرای دســـت هـــا ایـــجاد مـــی شـــود. ایـــن کـــار قـــدرت نـــفوذ ضـــربـــات دســـت هـــا را 

افــــــــــزایــــــــــش مــــــــــی دهــــــــــد. ایــــــــــن الــــــــــگو را 
مـــــی شـــــود بـــــه حـــــالـــــت دریـــــبل کـــــردن در 
بـــــــــــسکتبال تشـــــــــــبیه کـــــــــــرد. در هـــــــــــنگام 
دریـــبل کـــردن، بـــازیـــکن نـــیرویـــی رو بـــه 
پــایــین بــه تــوپ وارد مــی کــند. ایــن کــار 
در نــــهایــــت منجــــر بــــه حــــرکــــت تــــوپ بــــه 
ســمت بــاال مــی شــود. در زمــان اجــرای 
الــگو آن ، عــکس الــعمل نــیرویــی کــه بــه 
ســمت پــایــین وارد مــی شــود در نــهایــت 
از طـریـق دسـت هـا و بـازوهـا بـه حـریـف 

منتقل می شود.

   Cai (Pluck)  تسای 
ایـن الـگو مـربـوط بـه گـرفـنت و قـفل کـردن مـفاصـل حـریـف بـه ویـژه آرنـج اسـت. مـعموالً آرنـج یـا مـچ دسـت 
گــرفــته، قــفل شــده و بــعد از آن هــدایــت حــریــف بــه ســمت پــایــین یــا طــرفــین انــجام مــی شــود. در ایــن الــگو 
هـدف هـدایـت حـریـف بـه سـمتی اسـت کـه مـدنـظر مـا اسـت بـه گـونـه ای کـه یـا تـعادل او از بـین مـی رود یـا 


در موقعیتی مناسب برای حمله بعدی ما قرار می گیرد. 

ایــــن الــــگو در حــــقیقت تــــرکــــیبی از دو الــــگوی لــــو و آن  اســــت. ابــــتدا بــــا اســــتفاده از الــــگوی لــــو  نــــیروی 
حــریــف جــذب و ســپس بــه طــور نــاگــهانــی الــگوی آن  بــرای قــفل کــردن یــا ضــربــه زدن بــه حــریــف اســتفاده 

می شود. 

۴۵



   Lie (Split ,Rend) لیه
ایــن الــگو تــرکــیبی از الــگوهــای پــنگ و جــی اســت. در ایــن الــگو دو نــیروی یــانــگ داریــم کــه از مــبدا خــود 
در حــال حــرکــت بــه ســمت بــیرون انــد، امــا در جهــت هــای مــخالــف هــم حــرکــت مــی کــنند. ایــن کــار منجــر بــه 
بــروز حــالــتی انــفجاری مــی شــود کــه هــمه چــیز را از هــم جــدا مــی کــند. در نــتیجه لــیه  بــه هــر نــوع اعــمال 
نـیرو کـه بـه صـورت خـالف جهـت هـم اعـمال شـونـد، گـفته مـی شـود. هـمانـند شـکافـنت یـک تـنه درخـت بـه دو 
قــسمت. بــرای مــثال وقــتی دســت هــا حــالــت جــدا شــونــده یــا نــزدیــک شــونــده دارنــد (یــعنی بــردارهــای نــیروی 
آن هـــا خـــالف جهـــت هـــم هســـتند، نـــیروهـــای ایـــن بـــردارهـــا بـــا یـــکدیـــگر جـــمع مـــی شـــود) نـــیرو هـــا مـــضاعـــف 
مـی شـونـد و یـکدیـگر را تشـدیـد مـی کـنند. اسـتفاده از ایـن دو نـیروی خـالف هـم، بیشـتر بـرای بـرهـم زدن 

تعادل حریف و یا قفل کردن او استفاده می شود. 

   Zhou (Elbow) ژو 
ایـن الـگو مـربـوط بـه اسـتفاده از آرنـج اسـت، ژو هـم بـرای حـمله اسـتفاده مـی شـود و هـم بـرای دفـاع. در 
مــوقــعیت حــمله، ضــربــه آرنــج بــه نــقاط حــساس حــریــف بــه ویــژه قــفسه ســینه انــجام مــی شــود. در مــوقــعیت 
دفـاع، از نـیروی آرنـج بـرای خـنثی کـردن و دفـع یـک حـمله، یـا پـیچانـدن دسـت حـریـف یـا قـفل کـردن بـازو 


استفاده می شود. 

    Kao (Bump) کائو 

هــرگــونــه ضــربــه بــا شــانــه، تــنه، بــازوهــا، پشــت کــمر، لــگن، زانــو و بــاســن را در تــای چــی در شــاخــه کــائــو 
تــقسیم بــندی مــی کــنند. ایــن الــگو بیشــتر بــرای مــبارزات فــاصــله نــزدیــک کــاربــرد دارد و مــعموالٌ بــه عــنوان 
ضــربــه ی تــمام کــننده اســتفاده مــی شــود. در اجــرای تــکنیک هــای چــین نــا، در مــواقــعی کــه از بــدن و دیــگر 
بـخش هـای اشـاره شـده بـرای قـفل کـردن حـریـف یـا تـمام کـردن ضـربـه و هـدایـت حـریـف اسـتفاده  مـی شـود، 


این الگو به کارگرفته شده است. 

 ایـن الـگو بیشـتر در مـبارزه هـایـی بـا دامـنه ی نـزدیـک اسـتفاده مـی شـود و بیشـتر بـرای هـدف بـرهـم زدن 

تعادل حریف کاربرد دارد. در عین حالت ضربات در این الگو می توانند بسیار آسیب زننده باشند. 

استراتژی مبارزه در تای چی  
در بــخش هــای قــبل اصــول پــایــه در ضــربــه هــا و تــکنیک هــای تــای چــی مــعرفــی شــدنــد. یــک تــای چــی کــار در 
زمـان مـبارزه تـرکـیبی از الـگوهـای فـوق را در تـکنیک هـا و ضـربـه هـای خـود اسـتفاده مـی کـند. درهـر لحـظه 
بسـته بـه مـوقـعیت حـریـف و شـرایـط مـبارزه، تـای چـی کـار تـصمیم مـی گـیرد کـدام یـک از الـگوهـا را در قـالـب 
چــه تــکنیک هــایــی بــه کــار گــیرد. ولــی اگــر بــخواهــیم ســناریــوی کــلی مــبارزه بــه ســبک تــای چــی را بــررســی 
کـنیم، الـگوی مـشخصی بـرای آن قـابـل تـرسـیم اسـت؛ الـگویـی کـه مـنطق کـلی تـوالـی اسـتفاده از سـیزده 


الگو و تکنیک ها را تعریف می کند. 

۴۶



یــک تــای چــی کــار در یــک مــبارزه اول از هــمه دفــاع را در اولــویــت خــود قــرار مــی دهــد. بــر هــمین اســاس، 
ســـعی مـــی کـــند فـــاصـــله ی خـــود را بـــا حـــریـــف در دامـــنه بـــزرگ نـــگه دارد  و مـــنتظر حـــمله حـــریـــف بـــمانـــد. 
زمـانـی کـه حـریـف حـمله را انـجام دهـد، ابـتدا خـود را از مـسیر ضـربـه یـا حـمله حـریـف خـارج مـی کـند یـا 
بـه نـوعـی ضـربـه را دفـع یـا منحـرف مـی کـند. سـپس بـا اسـتفاده از دسـت هـا بـه حـریـف مـتصل مـی شـود و 


بر اساس اصل چسبندگی در تویی شو، خود را به او متصل نگه  می دارد. 

در ایـــن حـــالـــت مـــی تـــوانـــد فـــاصـــله ی خـــود را بـــا حـــریـــف بـــه دامـــنه مـــتوســـط یـــا کـــوچـــک، کـــاهـــش بـــدهـــد و 
دسـت هـای خـود را بـه دسـت هـا و بـدن حـریـف بچسـبانـد. در ایـن دامـنه هـا هـدف اولـیه بـر هـم زدن تـعادل 
حـریـف اسـت. مـبارز تـای چـی کـار بـا کـمک گـرفـنت از فـنونـی کـه در تـمریـن تـویـی شـو فـراگـرفـته اسـت، تـالش 


می کند حریف خود را در وضعیت عدم تعادل قرار دهد. 

زمـانـی کـه تـعادل حـریـف از بـین رفـت و ذهـن حـریـف درگـیر حـفظ تـعادل یـا بـازگشـت بـه وضـعیت مـتعادل 
شــد، تــای چــی کــار فــرصــت خــواهــد داشــت دســت هــای خــود را جــدا کــند و ضــربــه ی نــهایــی و تــمام کــننده 


خود را که معموالً به شکل فاجین اجرا می شود، وارد کند. 

۴۷



گزیده ای از خبرها 
 ووشـو | تـای چـی | چـی کُـنگ | ره ســان 

دوره ی جـدـید چـی کُـنگ  

دوره ی جــدیــد چــی کُــنگ تــخصصی آکــادمــی 
ره ســـان از پــنجشنبه  ۲۳ آذر مـــاه ســـاعـــت 
۱۵:۳۰ الـــــــــی ۱۷:۳۰ بـــــــــرگـــــــــزار مـــــــــی شـــــــــود ، 
شـــــایـــــان ذکـــــر اســـــت ســـــمینار مـــــعارفـــــه ی ایـــــن 
دوره روز پــنجشنبه ۲ آذر در مــرکــز مــشاوره 
سـالمـت هـانـا بـرگـزار گـردیـد و حـدود ۵۰ نـفر 
از عــــالقــــه مــــندان چــــی کُــــنگ در ایــــن ســــمینار 
حـــضور داشـــتند. ظـــرفـــیت ایـــن دوره در حـــال 
حــاضــر تــکمیل مــی بــاشــد، عــالقــه مــندان مــی 
تــــــــــــوانــــــــــــند بــــــــــــرای دوره ی بــــــــــــعد کــــــــــــه احــــــــــــتماال 
اســـــــفندمـــــــاه بـــــــرگـــــــزار مـــــــی شـــــــود، در لیســـــــت 

انتظار ثبت نام نمایند. 

کـارگـاه  ـیی چـینگ 

ســـومـــین دوره ی یـــی چـــینگ، مهـــر و آبـــان ۹۶ 
در کـــلینیک هـــانـــا بـــرگـــزار شـــد. ایـــن دوره کـــه 
ویــــژه هــــنرجــــویــــان چــــی کُــــنگ و فــــنگ شــــویــــی 
مـــــوســـــسه اســـــت، بـــــا اســـــتقبال عـــــالقـــــه مـــــندان 
بـرگـزار شـد. عـالقـه مـندان بـرای دوره ی بـعدی 
مـی تـوانـند در لیسـت انـتظار ثـبت نـام نـمایـند. 
ایـن دوره  احـتماال در بـهار ۹۷ تـکرار خـواهـد 

شد.  

دوره  تحـلیل رفـتار مـتقابـل 

دوره ی تحـــلیل رفـــتار مـــقابـــل بـــرای اولـــین بـــار 
در آکـادمـی ره سـان بـرگـزار گـردیـد. ایـن دوره 
از تــاریــخ ۱۴ آذر روزهــای ســه شــنبه ســاعــت 
۱۷:۳۰  بـــــه مـــــدت ۲۴ جـــــلسه ادامـــــه خـــــواهـــــد 

داشت. 
مــــــــدرس ایــــــــن دوره ، خــــــــانــــــــم نــــــــینا آســــــــیایــــــــی 

هستند.  

پايان سلطه چني؛  

 قهرماني تاريخي ووشوي ايران در  

آوردگاه جهانی 

تيم ملي ووشوي ايران براي نخستني بار عنوان نخست مسابقات 
قهرماني جهان را به دست آورد و به سلطه طوالني مدت چيني 


ها در اين رشته پايان داد.
چـهاردهـمني دوره رقـابـت هـاي ووشـوي قهـرمـانـي بـزرگـساالن جـهان 
کـه از روز جـمعه بـه مـيزبـانـي شهـر «کـازان» روسـيه آغـاز شـده بـود، 
ســـه شـــنبه شـــب بـــا قهـــرمـــانـــي فـــرامـــوش نشـــدنـــي تـــيم کـــشورمـــان در 
بـخش سـانـدا بـه پـايـان رسـيد تـا مـوفـقيتي بـه يـادمـانـدنـي در سـرزمـني 
تـــزارهـــا بـــراي ورزش کـــشورمـــان ثـــبت شـــود.در تـــمامـــي ســـيزده دوره 
گـــذشـــته ايـــن مـــسابـــقات تـــيم چـــني کـــه مهـــد ووشـــوي جـــهان مـــحسوب 

مي شود در بخش ساندا به قهرماني رسيده بود. 
ســـانـــداکـــاران تـــيم مـــلي ووشـــوي ايـــران بـــا کســـب هـــفت مـــدال طـــال و 
يـک نـقره بـر سـکوي قهـرمـانـي جـهان تـکيه زدنـد تـا بـا کـوالک خـود در 

روسيه به حکومت چيني ها پايان دهند. 
چـني بـا هـفت طـال بـه نـايـب قهـرمـانـي رسـيد و روسـيه بـا دو طـال، يـک 

نقره و دو برنز سوم شد. 
 ۴۸



تـشکر دکـتر عـلي نـژاد از اقـدام 

آزادپـور؛ دوبـاره تـاريـخ سـاز 
شـدـيد 

رئيس فدراسيون ووشو در پيامي از اقدام 
انسان دوستانه «خديجه آزادپور» قهرمان 


 ووشوي جهان تشکر کرد.
«خـــــديـــــجه آزادپـــــور» قهـــــرمـــــان ووشـــــوي جـــــهان و 
آســـــــــــــيا مـــــــــــــدال طـــــــــــــالي خـــــــــــــود در بـــــــــــــازي هـــــــــــــاي 
آسـيايـي2010 گـوانـگژو را بـه قـيمت دو مـيليارد 
تــــــومــــــان بــــــه فــــــروش رســــــانــــــد تــــــا صــــــرف احــــــداث 
بــــــيمارســــــتان در روســــــتاي «قــــــره بــــــالغ» ســــــرپــــــل 


ذهاب شود.

در ايــن راســتا دکــتر مهــدي عــلي نــژاد در پــيامــي 
از اقدام اين قهرمان ووشو قدرداني کرد. 


در منت پيام آمده است:

ســــرکــــار خــــانــــم خــــديــــجه آزادپــــور، ورزش ايــــران 

هيچ گاه نام شما را از ياد نخواهد برد.

در بـــــــازي هـــــــاي آســـــــيايـــــــي 2010 گـــــــوانـــــــگژو بـــــــا 
کســـــــــب نخســـــــــتني مـــــــــدال طـــــــــالي تـــــــــاريـــــــــخ ورزش 
بـــانـــوان ايـــران در ايـــن رويـــداد مـــهم، تـــاريـــخ ســـاز 
شــــــديــــــد و امــــــروز بــــــا هــــــزيــــــنه کــــــردن ايــــــن مــــــدال 
ارزشــــــــــمند در راســــــــــتاي کــــــــــمک بــــــــــه هــــــــــموطــــــــــنان 
عـــزيـــزمـــان در کـــرمـــانـــشاه دوبـــاره تـــاريـــخ را رقـــم 


زديد.

از خــــداونــــد مــــنان بــــراي شــــما کــــه از افــــتخارات 
ووشـوي ايـران و جـهان هسـتيد، آروزي مـوفـقيت 
در تـــــمامـــــي مـــــراحـــــل زنـــــدگـــــي را دارم و مـــــطمئن 
هســــــتم کــــــه اقــــــدام ارزشــــــمند شــــــما هــــــيچ گــــــاه از 
اذهان مردم ايران اسالمي پاک نخواهد شد. 

 
خــــــديــــــجه آزادپــــــور در ايــــــن خــــــصوص بــــــه روابــــــط 
عــمومــي فــدراســيون ووشــو گــفت: «مــدال طــاليــي 
کــــــه در بــــــازي هــــــاي آســــــيايــــــي 2010 گــــــوانــــــگژو 
کســـــــب کـــــــردم، نخســـــــتني طـــــــالي بـــــــانـــــــوان ورزش 
ايــــــــران در بــــــــازي هــــــــاي آســــــــيايــــــــي بــــــــود و ارزش 

در بـــــــخش ســـــــانـــــــدا بـــــــراي تـــــــيم ايـــــــران الـــــــهه مـــــــنصوريـــــــان، 
شهـــــــــربـــــــــانـــــــــو مـــــــــنصوريـــــــــان، مـــــــــريـــــــــم هـــــــــاشـــــــــمي، مـــــــــحسن 
محـمدسـيفي، يـوسـف صـبري، مـعني تـقوي و مـيالد عـارفـي 
مـقام مـدال طـال کسـب کـردنـد و  حـميد رضـا قـلي پـور نـقره 

گرفت. 
در مجـــــموع دو بـــــخش تـــــالـــــو و ســـــانـــــدا نـــــيز تـــــيم ايـــــران بـــــا 
هشـــت نـــشان طـــال، يـــک نـــقره و دو بـــرنـــز  و يـــک پـــله صـــعود 

نسبت به دوره گذشته در جايگاه دوم ايستاد. 
چـــني بـــا  15 طـــال قهـــرمـــان شـــد و هـــنگ کـــنگ بـــا پـــنج طـــال، 

سه نقره و سه برنز بر سکوي سومي ايستاد. 
**اسـامـي مـدال آوران تـيم مـلي ووشـوي ايـران بـديـن شـرح 

است: 
*طال/ 

تـــــــيم دوئـــــــلني (فـــــــرشـــــــاد عـــــــربـــــــي، نـــــــويـــــــد مـــــــکونـــــــدي و امـــــــير 
محمدرضايي) 
الهه منصوريان 

شهربانو منصوريان 
مريم هاشمي 

محسن محمدسيفي 
يوسف صبري 

معني تقوي 
ميالد عارفي مقام 

*نقره/ 
حميدرضا قلي پور 

*برنز/ 
زهرا کياني 
هانيه رجبي 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دکـترسـلطانـي فـر: ـتوجـه ـبه 
ورزش بـانـوان تـاکـيد 
رئـيس جـمهور اسـت 

وزير ورزش و جوانان در حاشيه ديدار با 
عوامل فيلم «صفر تا سکو»  که در حضور 

دکتر علي نژاد برگزار شد،گفت: «تاکيد آقاي 
دکتر روحاني به همه اعضاي دولت و 

دستگاه ها ايجاد و حفظ روحيه نشاط، اميد و 
 شادابي در جامعه است.» 

بـــــــــــه گـــــــــــزارش پـــــــــــايـــــــــــگاه خـــــــــــبري وزارت ورزش و 
جــــوانــــان دکــــتر ســــلطانــــي فــــر در ديــــدار بــــا دکــــتر 
مهــــــدي عــــــلي نــــــژاد، رئــــــيس فــــــدراســــــيون ووشــــــو و 
هــــــمچنني کــــــارگــــــردان، تــــــهيه کــــــننده و شهــــــربــــــانــــــو 
مــنصوريــان قهــرمــان ووشــوي جــهان بــا تــاکــيد بــه 
تــــــــاثــــــــير ايــــــــن فــــــــيلم در تــــــــقويــــــــت اراده و اهــــــــتمام 
ورزشـــــــــــــکاران گـــــــــــــفت: «يـــــــــــــکي از مـــــــــــــهم تـــــــــــــريـــــــــــــن 
بـرنـامـه هـاي اعـالم شـده ی مـن بـراي وزارت ورزش 
و جــوانــان ايــن بــود کــه کــمک کــنيم ورزش بــانــوان 
و دخـــــتران مـــــا بـــــه حـــــق و جـــــايـــــگاه واقـــــعي خـــــود 

برسند». 
 بــــــرگــــــزار خــــــواهــــــد شــــــد . و در پــــــایــــــان دوره بــــــه 
شــــرکــــت کــــنندگــــان گــــواهــــینامــــه دوره ی پیشــــرفــــته 

مربیگری تای چی اعطا می شود .  
وزيــر ورزش و جــوانــان افــزود: «ورزش دخــتران 
مـــــــا بـــــــي دلـــــــيل دچـــــــار يـــــــک ســـــــري محـــــــرومـــــــيت و 
تـــنگناســـت. بـــا رعـــايـــت مـــسائـــل شـــرعـــي مـــي شـــود 
شـــــــــرايـــــــــط حـــــــــضور بـــــــــانـــــــــوان را در بـــــــــسياري از 
عـــــرصـــــه هـــــا و رشـــــته هـــــاي ورزشـــــي فـــــراهـــــم کـــــرد. 
خــــــــــوشــــــــــبختانــــــــــه از ابــــــــــتداي دولــــــــــت يــــــــــازدهــــــــــم و 
بــــخصوص در ايــــن چــــهارده مــــاهــــي کــــه مــــسئول 
وزارت ورزش و جــــــوانــــــان هســــــتم بــــــا خــــــيزي کــــــه 
بــــرداشــــتيم در چــــهار، پــــنج مــــورد مــــجوز حــــضور 
بــــــانــــــوان بــــــاحــــــجاب را در مــــــسابــــــقات بــــــني املــــــللي 
گــــــرفــــــتيم. اولــــــني رشــــــته بــــــسکتبال بــــــود و ســــــپس 
اسـکي روي آب، سـه گـانـه و سـپک تـاکـرا از ايـن 
جمله هستند و اين روند ادامه خواهد داشت. 

مسابقات جهاني کونگ فو؛ پايان درخشش 

نمايندگان کشورمان با کسب ۹ مدال

هفتمني دوره رقابت هاي کونگ فوي قهرماني جهان که از روز 
(پنجشنبه) در شهر «امي شان» چني آغاز شده بود با شناخت 

نفرات برتر به اتمام رسيد. در اين مسابقات، 3 هزار و 800 
ورزشکار از 57 کشور جهان حضور داشتند. 

تيم ايران در اين رويداد جهاني با کسب يک مدال طال، دو 
نقره و 6 برنز به کار خود پايان داد تا عملکرد مناسبي را 

برجاي بگذارد. 
در روز پاياني اين مسابقات «مهدي حيدري» و «حسن 

قاسمي» موفق به کسب مدال برنز شدند. 
**اسامي مدال آوران تيم ايران بدين شرح است: 

»سعيد عطازاده» يک مدال طال و يک برنز 
»مهدى رمضان زاده» مدال نقره 

»مهدى حيدرى» مدال برنز 
»حسن قاسمى» دو مدال برنز 

»زهرا روحى» مدال برنز 
»حامد کاتوزى» مدال نقره 

»محسن روزبهانى» مدال برنز
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تــوجــه بــه ورزش بــانــوان تــاکــيدي اســت کــه جــناب 
رئــيس جــمهور هــم هــمواره داشــتند و در دو، ســه 
دوره اي کـه مـن را بـراي وزارت ورزش بـه مجـلس 
مـعرفـي کـردنـد بـه تـوسـعه ورزش بـانـوان تـوصـيه و 
ســـــــفارش ويـــــــژه داشـــــــتند. الـــــــبته االن هـــــــم بـــــــراي 
ورزش بـــــــانـــــــوان بـــــــايـــــــد فـــــــضاهـــــــا و ســـــــالـــــــن هـــــــاي 
بيشـــتري را اخـــتصاص دهـــيم کـــه بـــه مـــرور ايـــن 

کار در حال انجام است.» 
وزيـــــــــــر ورزش و جـــــــــــوانـــــــــــان در خـــــــــــصوص فـــــــــــيلم 
"صــــفر تــــا ســــکو" گــــفت: «ايــــن فــــيلم يــــک روحــــيه 
نــــــشاط، امــــــيد و شــــــادابــــــي در جــــــامــــــعه تــــــزريــــــق 
مـي کـند. تـاکـيد ريـيس جـمهور در جـلسات دولـت 
بــه وزارتــخانــه هــا و دســتگاه هــا  گســترش و حــفظ 
نـشاط، شـادابـي و امـيد در جـامـعه بـوده اسـت و 
بـــــه هـــــمه اعـــــضاي هـــــيات دولـــــت ايـــــن دســـــتور را 
دادنـد کـه بـا اسـتفاده از هـمه ابـزار مـمکن امـيد 

به زندگي را تقويت کنند». 
دکــتر ســلطانــي فــر افــزود: «در فــضاي مــجازي 
کــه بــازخــورد ايــن فــيلم را مــي بــينم کــامــالً تــزريــق 
روحــيه نــشاط و امــيد بــه آيــنده حــس مــي شــود و 
جـــــــــاي تـــــــــقديـــــــــر ويـــــــــژه از عـــــــــوامـــــــــل ايـــــــــن فـــــــــيلم و 
خــــــواهــــــران مــــــنصوريــــــان دارد. امــــــيدواريــــــم فــــــتح 
بــــابــــي بــــشود تــــا در زنــــدگــــي ســــايــــر ورزشــــکاران 
نــخبه مــملکت کــه اکــثراً از قشــر ضــعيف جــامــعه 
هســتند و بــا يــک اراده و عــزم ويــژه بــه بــاالتــريــن 
مقام ها رسيده اند، به تصوير کشيده شود». 

وزيــــر ورزش و جــــوانــــان ويــــژگــــي فــــيلم صــــفر تــــا 
سـکو را روايـت زنـدگـي سـه خـواهـر مـوفـق از يـک 
خــــــانــــــواده ضــــــعيف بــــــه لــــــحاظ مــــــالــــــي دانســــــت و 
افــــــــزود: «در جــــــــامــــــــعه اي کــــــــه محــــــــدوديــــــــت هــــــــاي 
مـــــختلفي بـــــراي بـــــانـــــوان وجـــــود دارد ايـــــن اتـــــفاق 
مـــــــهم افـــــــتاده اســـــــت کـــــــه ويـــــــژگـــــــي خـــــــاصـــــــي بـــــــه 
مــحتواي ايــن فــيلم داده اســت. بــايــد بــرويــم روي 
ديـگر شـخصيت هـاي مـختلف مـوفـق ورزشـي کـار 
کـــنيم. بـــسياري از کشـــتي گـــيران مـــا هـــمني االن 
هـم در روسـتاهـا و مـناطـق زنـدگـي مـي کـنند و از 
هـمان جـا بـه قهـرمـانـي هـاي بـزرگ رسـيده انـد. ايـن 
سـه خـواهـر قهـرمـان مـي تـوانـند بـراي هـمه جـامـعه 
الــــــگو بــــــاشــــــند. يــــــکي از مــــــشکالتــــــي کــــــه مــــــا در 
جـامـعه داريـم نـداشـنت الـگوي مـناسـب اسـت. در 
فـــــــــرهـــــــــنگ ديـــــــــني و مـــــــــلي مـــــــــا الـــــــــگو و آدم هـــــــــاي 
تــــاريــــخ ســــاز کــــه بــــنيان گــــذار يــــک حــــرکــــت جــــديــــد 
بـودنـد زيـاد داريـم ولـي مـتاسـفانـه کـسانـي امـروز 
بـــــه عـــــنوان الـــــگو مـــــعرفـــــي مـــــي شـــــونـــــد کـــــه بيشـــــتر 

منجر به انحراف هستند.» 
وزيـــــر ورزش و جـــــوانـــــان در پـــــايـــــان گـــــفت: «اگـــــر 
ايــــن فــــيلم بــــه لــــحاظ اقــــتصادي بــــتوانــــد بــــه نــــقطه 
مـــــــــتعادل و مـــــــــناســـــــــبي بـــــــــرســـــــــد ايـــــــــجاد انـــــــــگيزه 
مـي شـود تـا سـايـر تـهيه کـنندگـان بـه عـرصـه ورزش 
و تـــولـــيد مـــحتوا در بـــخش ورزش قـــدم بـــگذارنـــد. 
بـــنابـــرايـــن هـــمه بـــايـــد کـــمک کـــنيم تـــا ايـــن فـــيلم بـــه 


فروش بااليي برسد.»

رونمايي از پوستر «صفر تا سکو»/از اول 
آذر در سراسر سينماهاي کشور 

مراسم رونمايي از پوستر مستند «صفر تا سکو» 
دوشنبه شب با حضور عوامل اين مستند، مسئوالن 
وزارت ورزش و همچنني فدراسيون ووشو، خواهران 

منصوريان و جمع کثيري از عالقمندان برگزار شد.

 
بــه گــزارش روابــط عــمومــي فــدراســيون ووشــو؛ ايــن مــراســم 
در مجــموعــه پــرديــس چــارســو بــرگــزار شــد و ســپس مســتند 

فوق به اکران درآمد. 
مسـتند صـفر تـا سـکو بـه زنـدگـي الـهه، شهـربـانـو و سـهيال 

مــنصوريــان قهــرمــانــان ووشــوي جــهان پــرداخــته اســت و از 

اول آذرمــاه در ســينماهــاي ســراســر کــشور بــه نــمايــش در 
مي آيد. 

در مــــراســــم شــــب گــــذشــــته دکــــتر «عــــبدالحــــميد احــــمدي» و 
خــــــــانــــــــم «فــــــــريــــــــبا محــــــــمديــــــــان» مــــــــعاونــــــــان وزارت ورزش و 
جــوانــان، دکــتر مهــدي عــلي نــژاد رئــيس فــدراســيون ووشــو، 
عـوامـل ايـن مسـتند و جـمع کـثيري از چهـره هـاي ورزشـي و 


هنري حضور داشتند. 
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فدراسيون ووشو آسيا در جشن سي اُمني سالگرد تاسيس 
اين فدراسيون از خدمات ويژه دکتر «مهدي علي نژاد» 


تقدير کرد.
جشن سي امني سالگرد فدراسيون ووشوي آسيا در شهر 

«گوانگژو» چني برگزار شد. 
در اين مراسم، «يو زاي چينگ» رئيس فدراسيون جهاني 
ووشو و نايب رئيس کميته بني املللي املپيک، «آنتوني گو» 
نايب رئيس اجرايي فدراسيون جهاني، «تيموتي فوک» 

رئيس کميته املپيک هنگ کنگ و نايب رئيس شوراي املپيک 
آسيا، اساتيد نامدار ووشوي مدرن و پيشکسوتان و 

بنيانگذاران فدراسيون آسيايي اين رشته حضور داشتند. 
در اين جشن از افرادي که در توسعه ووشوي آسيا نقش 

موثر و انکار ناپذيري داشتند، تقدير بعمل آمد. 
در همني راستا از مهدي علي نژاد رئيس فدراسيون 

ايران، نايب رئيس آسيا و عضو هيات رئيسه فدراسيون 
جهاني با اهداي يادبودي از سوي «يان فوک» رئيس 


فدراسيون ووشوي آسيا، تقدير شد.

دکـتر کـاظـمی  
ـناـیب ریـیس فـدراسـیون  

جـهانـی طـب سـوزنـی شـد  

به گزارش ایرنا،دکتر ˈامیر هومن کاظمیˈ، 
متخصص طب سوزنی و عضو هیات علمی 

دانشگاه به عنوان عضوهیات رییسه 
فدراسیون جهانی طب سوزنی انتخاب شد.  

دکتر کاظمی روز دوشنبه و در سر راه بازگشت 
به کشور از مسیر پکن به ایرنا گفت: نشست 

مجمع عمومی این فدراسیون جهانی هفته قبل و 
همزمان با هشتمین کنگره جهانی طب سوزنی 

توسط رییس فرهنگستان طب سنتی چین و 
نماینده سازمان جهانی بهداشت در سیدنی 

استرالیا افتتاح شد.  
وی افزود: در این نشست انتخابات اعضاء 
هیات رییسه برای چهار سال آینده پیگیری 

شد که درآن بیش از 168 تن از روسا و 
مقامات و متخصصین دانشکده ها و مراکز 
آموزشی- تحقیقاتی طب مکمل بیش از 43 

کشور دنیا نامزد عضویت در این 
فدراسیون جهانی بودند.  

دراین انتخابات که با حضور کلیه 
اعضا مجمع عمومی برگزار شد، دکتر 

کاظمی متخصص طب سوزنی و 
سنتی و عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران با کسب رای باالیی 
به عنوان یکی از اعضای هیات رییسه 
فدراسیون جهانی طب سوزنی وابسته 

به سازمان جهانی بهداشت و 
فرهنگستان طب سنتی چین انتخاب 

شد .  
 

تقدير فدراسيون آسيايي ووشو از خدمات 
ويژه دکترعلي نژاد 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فصل نامه ی الكترونيكی آكادمی ره سان 
شماره ی پنجم، پاييز ۱۳۹۶، سال دوم 

سردبیر : ثمین نبی پور  
زير نظر حامد كاتوزی،  

دبير و عضو هيئت رئيسه ی کمیته تای چی چوان فدارسيون ووشو ايران 
موسس و مدير آكادمی ره سان 
www.rahsan.ir  : وب سایت  

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

 @irantaichi : كانال  تلگرام
 

عالقه مندان مي توانند جهت همكاری با فصل نامه مطالب تاليفی يا 
 rahnaameh.editorial@gmail.com ترجمه ی خود را به آدرس ايميل

  ارسال كنند.  
 

همكاران اين شماره: 
 حامد كاتوزی، ثمین نبی پور، جواد باقری،  

ارسالن حاجی نيلی،نینا گود آسیایی 
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