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سرمقاله
ت mmعری mmف درم mmان و س mmالم mmتی در ع mmصر ح mmاض mmر ک mmمی دش mmوارت mmر از ق mmبل اس mmت و آن mmقدر ع mmرص mmهه mmای ح mmضور ان mmسان
مmتنوع شmده اسmت کmه تmعریmف سmالمmتی را نmمیتmوان خmیلی سmاده مmطرح کmرد .چmراکmه اگmر فmقط بmراسmاس آزمmایmشات
طب غربی به دنبال برطرف کردن عالئم بیماری باشیم ،در عمل برای ابعاد مختلف زندگی ما کافی نیست.
بmmه نmmظر مmmن طmmب غmmرب بmmیماری را بmmه خmmوبmmی تmmعریmmف مmmیکmmند ولmmی نmmمیتmmوانmmد تmmعریmmف مmmناسmmبی از سmmالمmmتی داشmmته
ب mmاش mmد .ام mmا ط mmب ش mmرق و ن mmگاه ک mmیفیتگ mmرای ط mmب ش mmرق ت mmعاری mmف ک mmام mmلت mmر و ک mmارب mmردی ت mmری از س mmالم mmتی را ارائ mmه
میکند.
طmب شmرق انmسان را در تmعامmل بmا طmبیعت و سmایmر انmسانهmای دیmگر تmعریmف مmیکmند و سmالمmتی را در
mف ک mmلیِ خ mmود ،ت mmعادل ت mmعری mmف م mmی ک mmند .ت mmعادل ب mmا خ mmود و اب ِ m
اول mmین ت mmعری ِ m
mعاد درونm mیِ خ mmود ،ت mmعادل ب mmا
ِ
mبیعت پmmیرامmmون .فmmکر مmmی کmmنم بmmه هmmمین دلmmیل هmmم هسmmت کmmه
انmmسانهmmای دیmmگر و در نmmهایmmت تmmعادل بmmا طm
mیان دراز ،ایmmن تmmعاریmmف کmmاربmmرد داشmmته و انِ m
هmmمچmmنان ،بmmعد از گmmذشmmت سmmالِ m
mسان اجmmتماعmmی را هmmم تmmحت
پوشش قرار میدهد.
در ض mmمن ن mmکتهی ارزش mmمند دی mmگری ک mmه در ت mmعری ِ m
mف س mmالم mmتی در ط mmب ش mmرق وج mmود دارد ،ن mmگاه ک mmیفی ب mmه
زن mmدگ mmی و ان mmسان اس mmت .در ص mmورت mmی ک mmه در ن mmقطهی م mmقاب mmل ت mmعاری mmف ط mmب غ mmرب ک mmام mالً ک mmمی و ع mmددی
اس mmت .در ج mmام mmعه ب mmسیار م mmیب mmینیم ک mmه اف mmراد زی mmادی از ل mmحاظ ک mmمیته mmای ط ِ m
mب غ mmرب س mmال mmم م mmحسوب
mساس رضmایmت و ک ِ
ِ
mیفیت زنmدگmی ایmشان بmسیار پmایmین اسmت .ایmن نmکتهای اسmت کmه در
مmیشmونmد ولmی اح
ِ
ِ
انسان سالم در طب شرق لحاظ شده است.
تعریف
و تmm mفاوت دیmm mگر ایmm mنکه نmm mگاه طِ m m
mب شmm mرق کmm mام m mالً پmm mیشگmm mیرانmm mه اسmm mت و حmm mوزهی قmm mدرت ایmm mن طmm mب نmm mیز در
پmیشگmیری اسmت و بmه هmمین دلmیل ابmعاد وسmیعتmری از زنmدگmیِ انmسان را پmوشmش مmیدهmد ،در حmالmیکه در
ِ
طب غرب ،تا کسی عالئم ِ کمی بیماری را نداشته باشد ،سالم محسوب میشود.
در ایmm mن شmm mماره نmm mیز مmm mا رویmm mکرد طِ m m
mب شmm mرق ،تmm mای چmm mی و چmm mی کُmm mنگ را مmm mورد بmm mررسmm mی قmm mرار دادیmm mم .هmm mمینطور
مصاحبهای داریم با دکتر کاظمی ،کسی که هم متخصص در طب غربی است و هم متبحر در طب شرق.
امmیدواریmم ایmن دیmدگmاههmا روز بmه روز در جmامmعه گسmترش یmابmد و افmراد جmامmعه ن ِ
mگاه کmلنmگرتmری بmه سmالمmت و کmیفیت
زندگی خود داشته باشند.

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

۱

گزارش برگزاری همایش
تای چی چوان و چی کُنگ
اتحاد و همدلی

تهیه گزارش :
ارسالن حاجی نیلی

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

همدلی و اتحاد جامعه تایچی در همایش تایچی چوان و چیکنگ
در آستانهی چهل سالگی ورزش ووشو در کشور ،امسال همایش روز جهانی
تایچی و چیکنگ با کمی تفاوت نسبت به سالهای گذشته برگزار شد .اول
اینکه به دلیل محدودیتهای مربوط به دوران انتخابات ریاستجمهوری ،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 ،آمفیتئاتر پارک آب و آتش محل نمایش اتحاد و
همدلی گروههای مختلف تایچیکار از شهرهای مختلف کشور بود .این
همایش با یادبود استاد بزرگ داداشی برگزار گردید.

۲

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

در ایmن هmمایmش کmه بmا شmعار اتmحاد و هmمدلmی بmرگmزار شmد ،اسmاتmید ایmن رشmته بmه هmمراه هmنرجmویmان خmود
گ mmرد ه mmم آم mmدن mmد و ب mmا اج mmرای ف mmرمه mmای م mmتعدد ای mmن رش mmته ورزش mmی را ب mmه ه mmمگان ن mmشان دادن mmد .ح mmضور
اسmاتmید مmهم و بmرجسmتهی رشmتهتmایچmی از شهmرهmای مmختلف کmشور مmانmند تmبریmز ،اصmفهان قmزویmن در
ک mmنار ی mmکدی mmگر ب mmاع mmث ش mmد روح mmیهی دوس mmتی ،ه mmمراه mmی ،ی mmکپارچ mmگی و ه mmمدل mmی ح mmاک mmم ب mmر ف mmضای رش mmته
تmmایچmmی چmmوان در کmmشور بmmه شmmکلی زیmmبا و شmmکوهmmمند بmmه هmmمه مmmردم نmmشان داده شmmود .ایmmن امmmر مmmوجmmب
ج mmلب ت mmوج mmه ج mmمع ک mmثیری از م mmردم در ح mmاض mmر در م mmنطقه ش mmده و ج mmمعیتی ب mmال mmغ ب mmر ه mmزار ن mmفر ب mmه م mmدت
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 بخشهای مختلفی از
تمرینهای سالمتیبخش چیکنگ آغاز شد .در این بخش با رهبری سه تن از اساتید برجسته این
رشته ،آقایان میرمحمدی ،باقری و رضایی ،به ترتیب تمرینهای گرمکردن مفاصل ،هشت قطعهی
زربفت ابریشم و بخشی از تمرینهای چیکنگ پنج حیوان اجرا شد .در این بخش تمام افرادی که
در محل حاضر بودند اعم از تایچیکاران و افراد عادی ،مشارکت داشتند و تمرین کردند.
در بخشهای بعدی به ترتیب اساتید
مختلف به همراه هنرجویان خود فرمهای
متنوع از سبکها و سالحهای مختلف
تایچی را به شکل گروهی اجرا و
زیباییهای این رشته به همگان معرفی
کردند .فرم جیین 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 بخشهای بعدی این
برنامه بودند.

۳

اجmرای گmروهmی کmودکmان تmایچmیکmار سmه تmا هشmت سmالmه بmه هmمراه مmربmی خmود آقmای محmمد اسmماعmیلی،
یکی از بخشهای جذاب این همایش برای عموم مردم بود.
ی mmکی از اج mmراه mmای چ mmشمگ mmیر و ب mmسیار زی mmبای ای mmن روز ،ف mmرم گ mmروه mmی ب mmادب mmزن ب mmود ک mmه ت mmوس mmط اس mmتاد
دهدشتی و شاگردان ایشان به نمایش گذاشته شد.

۴

اجرای گروهی فرم یانگ سنتی

اجرای گروهی سبک چن

۵

همچنین حضور مهمانان ویژه و عالیمرتبه در این همایش شکوه و اثرگذاری آن را دوچندان کرده
بود.
سخنرانی جناب
آقای اسبقيان مدير
كل دفتر امور
مشترك
فدراسيونهاى
وزارت ورزش و
جوانان

جناب آقای بالو پیشکسوت ووشو

۶

اجرای گروهی سبک وو

اجرای گروهی سبک چِن

۷

سایر اجراهای این همایش به شرح زیراند:
• فرم باگوا  :استاد ذبیح
بخش دوم از فرم بلند سنتی یانگ :استاد رضایی
فرم  24حرکتی :استاد سعیدی منش
فرم چوب :استاد عشرتآبادی
فرم  26یانگ :استاد محمد علیزاده
فرم  28چن :استاد میرمحمدی
فرم ده گام یانگ :استاد مولودی
در انmتها اسmتاد داودیپmناه حmرکmتهmای سmرد کmردن بmدن را اجmرا کmردنmد .ایmن هmمایmش در سmاعmت دوازده
و پس از قرائت بیانهی همایش توسط دکتر صافی به پایان رسید.

۸

۹

اثر ورزش تایچی بر افراد با پا یا زانوی ضربدری
محمد اسماعیلی ،الهام تاجیک خادمی و فاطمه محبی

زان mmوی ض mmرب mmدری ی mmک ت mmغییر ش mmکل ی mmا دف mmورم mmیتی در م mmفصل زان mmو اس mmت .در ای mmن ت mmغییرش mmکل ،زان mmوه mmا ب mmه
یmکدیmگر نmزدیmک مmیشmونmد و قmوزکهmای داخmلی از هmمدیmگر فmاصmله مmیگmیرنmد .بmه هmمین عmلت اسmت کmه ایmن
تmغییر شmکل بmه نmام زانmوی ضmربmدری خmوانmده مmیشmود .در ایmن تmغییر شmکل ،زانmوهmا بmه خmط وسmط نmزدیmک
مmیشmونmد و فmرد مmبتال بmهتmدریmج روی لmبهی داخmلی فmشار بیشmتری وارد مmیکmند و چmنانmچه کmفش ایmن افmراد
مورد بررسی قرار گیرد ،ساییدگی بیشتر در بخش داخلی کف کفش دیده میشود.
بmهطmور مmعمول زانmوی کmودک در حmالmت پmرانmتزی اسmت ،امmا بmا رشmد کmودک بmهتmدریmج تmغییرشmکلی طmبیعی از
زانmmوی پmmرانmmتزی بmmه ضmmربmmدری بmmه وجmmود مmmیآیmmد .در سmmن سmmه تmmا چmmهار سmmالmmگی زانmmوی ضmmربmmدری حmmداکmmثر
شیوع را دارد .این وضعیت بهطور معمول بین سنین چهار تا ده سالگی بهبود مییابد.

دالیل ایجاد زانوی ضربدری
چmmاقmmی یmmا وزن زیmmاد کmmودک ،زود راه رفmmنت کmmودک ،بmmیماری نmmرمmmی اسmmتخوان )راشmmیتیسم( ،شکسmmتگی در
سmmطوح مmmفصلی یmmا شکسmmتگی در قmmسمت بmmاال و پmmایmmین مmmفصل ،رشmmد بmmیش از حmmد کmmندیmmل داخmmلی نسmmبت
بmmه کmmندیmmل خmmارجmmی ،ضmmعف عmmضالنmmی نmmیمغmmشایmmی و نmmیموتmmری ،آرتmmروز و آرتmmرورومmmاتmmویmmید از دالیmmل ایmmجاد
زانوی ضربدری در افراد است.
ورزش ن mmقشی ك mmليدي در زن mmدگ mmي و ارت mmباط mmات اج mmتماع mmي اف mmراد م mmعلول ،ه mmمان mmند اف mmراد غ mmيرم mmعلول اي mmفا
مmیکmند .بmه اعmتقاد اغmلب مmتخصصان ،بmرنmامmههmای تmربmیت بmدنmی بmرای کmودکmانmی کmه نmقصهmای ادراکmی-
حmmرکmmتی دارنmmد ،بmmایmmد سmmاخmmتاری منسجmmم داشmmته و بmmا نmmیازهmmا و مmmشکالت آنهmmا مmmتناسmmب بmmاشmmد .بیشmmتر
ک mmودک mmان ک mmمت mmوان ذه mmنی آم mmوزشپ mmذی mmر ب mmه ع mmلت ک mmم تح mmرک mmی ی mmا ع mmدم تح mmرک و ن mmداش mmنت ع mmضالت ق mmوی در
مmقایmسه بmا کmودکmان عmادی هmم سmال خmود از سmطوح پmائmینتmری از قmدرت عmضالنmی ،اسmتقامmت ،چmاالکmی،
سmرعmت دویmدن ،زمmان عmکسالmعمل و تmعادل بmرخmوردارنmد .در ایmن افmراد حmفظ قmدرت و اسmتقامmت عmضالنmی
و تعادل پویا برای دستیابی به زندگی بهتر و استقالل عملکردی بسیار مهم است.
امmروزه مmقبولmیت اسmتفاده از درمmانهmای تmکمیلی در سیسmتمهmای سmالمmتی و بهmداشmتی افmزایmش یmافmته و
اسmm mتفاده از آنهmm mا بmm mرای تmm mکمیل طmm mب پیشmm mرفmm mته در حmm mال گسmm mترش اسmm mت .از جmm mمله انmm mواع طmm mب مmm mکمل
درمانهای ذهنی -جسمی شامل تایچیچوان ،چیکونگ و یوگا است.

۱۰

مجmموعmهی حmرکmات ورزش تmایچmی بmه دلmیل تmمرکmز بmر پmاهmا و اسmتقرار درسmت و تmوازن وزن بmین پmاهmا بmه
اصmmالح سmmاخmmتار و فmmرم پmmاهmmا کmmمک بmmسیار مmmیکmmند .حmmرکmmات بmmاعmmث آمmmوزش درسmmت ایسmmتادن ،راه رفmmنت و
ق mmدم ب mmرداش mmنت ص mmحیح م mmیش mmود و نشس mmته mmا و گ mmامه mmا و ن mmیز آم mmوزش پ mmیچش زان mmوه mmا در ح mmین ان mmجام
حرکات برای تغییر زاویه زانوی ضربدری و اصالح آن بسیار موثر است.

نشسmت مmبو و گmنگبmو بهmتریmن تmمریmن و روش اصmالحmی بmرای افmراد زانmوی ضmربmدری اسmت اگmر هmمراه بmا
پmیچش زانmو بmاشmد ،کmمک بmسیار بmه تmغییر زاویmهی زانmو و تmقویmت عmضالت پmا مmیکmند .گmامهmای شmکار بmبر،
عmقبروی و بmرهmم زدن ابmرهmا هmمراه بmا پmیچش زانmو یmک روش و تmمریmن اصmالحmی بmسیار عmالmی و اثmرگmذار
در زاویmmهی زانmmو و تmmقویmmت عmmضالت بmmه شmmمار مmmیآیmmد .ایmmن دو اسmmتقرار کmmمکی چmmشمگیر در درازمmmدت بmmر
روی درد زانmو و تmقویmت پmا مmیکmند .تmوصmیه مmیشmود افmرادی کmه دچmار ایmن عmارضmه هسmتند ،بmا تmمریmنهmای
سبک این گامها را روزانه تکرار کنند.
در یmک پmژوهmش مmقطع کmارشmناسmی ارشmد در دانmشگاه آزاد کmرج )حmرکmات اصmالحmی( اثmر ورزش تmایچmی
بmmر افmmراد کmmمتmmوان ذهmmنی بmmا زانmmوی ضmmربmmدری در یmmکی از مmmراکmmز بهmmزیسmmتی بmmرای  ۱۵نmmفر از اقmmایmmان ۱۸
الmی  ۲۲سmال بmرگmزار شmد .ایmن دوره تmعداد  ۲۴جmلسه کmالس تmایچmی و چmیکmنگ را شmامmل مmیشmد .در
ایmmن کmmالس در ابmmتدا حmmرکmmات گmmرم کmmردن تmmایچmmی انmmجام شmmد و بmmعد نشسmmتهmmای مmmبو،گmmنگبmmو و گmmامهmmای
شmکار بmبر ،عmقبروی ،بmر هmم زدن ابmرهmا و نmیز در هmر جmلسه هشmت قmطعه زربmفت بmا اعmضای کmالس کmار
شmmد .حmmرکmmات تmmعادلmmی نmmیز در مجmmموعmmهی حmmرکmmات گmmنجانmmده شmmده بmmود .بmmعد از حmmدود  ۱۶جmmلسه تmmغییری
مmشخص در زاویmهی زانmوهmا و تmعادل اعmضای کmالس دیmده شmد و نmتیجه و اثmرگmذاری در پmایmاننmامmه کmامmل
ذکر شده است.

۱۱

افmmراد زانmmوی ضmmربmmدری بmmه دلmmیل شmmکل زانmmو و زاویmmه زانmmو مmmشکالت در راه رفmmنت و دویmmدن دارنmmد و بmmعد
از مmmدت طmmوالن mیِ پmmیادهروی یmmا دویmmدن دچmmار درد در نmmاحmmیه زانmmو مmmیشmmونmmد .ورزش تmmایچmmی و حmmرکmmات
درمmانmی چmیکmنگ بmه عmنوان یmک ورزش اثmری بmسیار مmثبت بmر زاویmهی زانmوهmا و عmضالت پmا و کmم کmردن
مmشکالت و دردهmای زانmو در ایmن افmراد خmواهmد داشmت .الmبته حmضور مmربmی آگmاه بmه مجmموعmه حmرکmات
ورزش ت mmایچ mmی و چ mmیک mmنگ در ای mmن م mmسیر ب mmسیار ح mmائ mmز اه mmمیت اس mmت .ب mmرای ک mmودک mmان دارای ای mmن
ع mmارض mmه م mmیت mmوان ورزش ت mmایچ mmی و ح mmرک mmات چ mmیک mmنگ را ه mmمراه ب mmازی ب mmا ک mmودک mmان ک mmار ک mmرد و در
طوالنیمدت اثر خوبی بر این مشکل و بهبود مشخص در کودکان ایجاد کرد.

۱۲

سفرنامهی
هفتمین مسابقات قهرمانی جهان کونگفو
ای ِمی شان ،چین ،آبان ۱۳۹۶

۱۳

معرفی
ف mmدراس mmیون ج mmهان mmی ووش mmو از چ mmهارده س mmال پ mmیش ،ب mmه جه mmت ح mmفظ ج mmوه mmرهی رزمm mیِ ووش mmوی س mmنتی اق mmدام ب mmه
بmرگmزاری مmسابmقات قهmرمmانmی جmهان ووشmوی سmنتی کmرد کmه ایmن مmسابmقات هmر دوسmال یmکبmار بmرگmزار مmیشmود.
ه mmفتمین دورهی ای mmن م mmساب mmقات ب mmه م mmیزب mmان mmی شه mmر ای ِmم mmیش ِ m
mان چ mmین و ب mmرای اول mmین ب mmار ب mmه ط mmور رس mmمی ب mmا ن mmام
مmسابmقات قهmرمmانmی جmهان کmونmگ فmو بmرگmزار شmد .بmنا شmده اسmت کmه از ایmن بmه بmعد مmسابmقات ووشmوی سmنتی بmا
نام کونگ فو برگزار شود.
ایmmن مmmسابmmقات از تmmاریmmخ  ۱۶الmmی  ۲۰آبmmان مmmاه  ۱۳۹۶بmmرابmmر بmmا  ۷الmmی  ۱۱نmmوامmmبر  ۲۰۱۷در شهmmر ای ِمmmیشmmان
چین برگزار شد.

سطح مسابقات و تعداد شرکت کنندهها
بmاتmوجmه بmه تmعداد و کmیفیت شmرکmتکmنندههmای ایmن دوره از مmسابmقات ،سmطح ایmن مmسابmقات بmسیار بmاال بmود .در
ایmm mن دوره از مmm mسابmm mقات  ۵۷کmm mشور از سmm mراسmm mر جmm mهان بmm mا مجmm mموع ِ بmm mیش از  ۳۸۰۰شmm mرکmm mتکmm mننده در ایmm mن
مmmسابmmقات حmmضور داشmmتند کmmه از ایmmن تmmعداد ۱۳۹۴ ،شmmرکmmتکmmنندهی خmmارجmmی و بmmقیه از کmmشور چmmین بmmودنmmد.
مmmسئولmmیت اجmmرایmmی ایmmن مmmسابmmقات بmmا فmmدراسmmیون جmmهانmmی ووشmmو و بmmخش فmmنی و داوری مmmسابmmقات بmmا انجmmمن
ووشوی چین بود که تحت نظارت فدراسیون جهانی ووشو فعالیت میکنند.

۱۴

برنامهی زمانی و تشریح برنامههای سفر
روز اول ۱۶ ،آبان:
• پmس از پmرواز از فmرودگmاه امmام خmمینی ،اقmامmتی  ۶سmاعmته در فmرودگmاه اورومmچیِ چmین داشmتیم کmه
 ۴سmاعmت آن در هmتل سmپری شmد .شmرکmت هmواپmیمایmی  CZاز کmشور چmین بmه دلmیل طmوالنmی بmودن
تmmرانmmزیmmت ،هmmتلی را بmmرای چmmند سmmاعmmت در شهmmر اورومmmچی بmmه تmmیم ایmmران اخmmتصاص داد .نmmکتهای
عmجیب و در عmین حmال بmسیار آزاردهmنده ،امmنیت و چmک ک ِ
mردن زیmاد تmیم بmود .بmارهmا و بmارهmا هmمهی
تmیم را بmه شmکلهmای مmختلف بmازرسmی کmردنmد و حmتی بmرای اولmین بmار ،بmه سmالحهmای مmا نmیز ایmراد
گmmرفmmتند کmmه مmmن مmmجبور شmmدم در هmmمان فmmرودگmmاه بmmا فmmدراسmmیون جmmهانmmی مmmکاتmmبه کmmنم و از ایmmشان
بmmخواهmmم مmmجوزی بmmرای سmmالحهmmا ایmmمیل کmmنند کmmه خmmوشmmبختانmmه ایmmن مmmوضmmوع بmmخیر گmmذشmmت و پmmلیس
فرودگاه اجازهی وارد کردن سالحها به چین را به ما دادند.
پmس از پmرواز بmه شهmر چِmنگدو ،تmیمهmای فmدراسmیون جmهانmی در فmرودگmاه مسmتقر شmده بmودنmد و
اتmmوبmmوسهmmایmmی از قmmبل بmmا هmmماهmmنگی فmmدراسmmیون بmmه دنmmبال تmmیم آمmmده بmmودنmmد و از فmmرودگmmاه چِmmنگدو،
تmmیم را تmmا شهmmر ای ِمmmیشmmان هmmمراهmmی کmmردنmmد .پmmس از ورود بmmه هmmتل ،طmmبق روال تmmمام مmmسابmmقات
تmmیمهmmای ثmmبت نmmام نmmیز در الب mیِ هmmتل مسmmتقر بmmودنmmد و پmmس از طmmی کmmردن مmmراحmmل اداری و مmmالmmی و
ثmبتنmام در البmی هmتل ،افmراد تmیم بmا دریmافmت کmارت مmسابmقات و لmوازم مmربmوطmه ،در اتmاقهmا مسmتقر
ش mm mدن mm mد .اع mm mضای ت mm mیم ه mm mر روز در ه mm mتل غ mm mذای خ mm mود را م mm mیل م mm mیک mm mردن mm mد .ب mm mدی mm mن م mm mنظور ،ی mm mکی
رسmتورانهmای بmزرگ هmتل را بmرای سmرو غmذا بmه تmیمهmا تmجهیز کmرده بmودنmد و هmر روز سmه وعmده بmا
کmوپmنهmایmی کmه پmیشتmر تmوزیmع شmده بmود ،اعmزای تmیم مmیتmوانسmتند در آن رسmتوران غmذا مmیل کmنند.
غmmذاهmmا طmmبیعتا ً چmmینی بmmود ولmmی از کmmیفیت خmmوبmmی بmmرخmmوردار بmmود .اتmmوبmmوسهmmایmmی هmmر نmmیم سmmاعmmت
یکبار از هتل به استادیوم مسابقات و برعکس تدارک دیده شده بودند.
زمmان ثmبت نmام طmبق روال هmمهی مmسابmقات ،کmتابmچهی مmسابmقات را دریmافmت کmردیmم کmه مmشخصات
همهی تیمها و اعضای شرکتکننده و همینطور ،شرایط مسابقات در آن ذکر شده بود.

۱۵

روز دوم  ۱۷آبان:
• شmmرکmmت در جmmلسهی کmmمیته فmmنی و مmmسئوالن بmmرگmmزاری .جmmلسهای در صmmبح روز دوم بmmرای مmmدیmmران
تmیمهmا بmرگmزار شmد تmا هmماهmنگیهmای فmنی الزم بmرای مmسابmقات انmجام شmود .در ایmن جmلسه مmن از
تmیم ایmران حmضور داشmتم .در ضmمن ،فmرم یmکی از اعmضای تmیم بmه اشmتباه در دفmترچmه مmسابmقات
ذکر نشده بود که با اصالحیهای که نوشتم ،این تصحیح صورت گرفت.

هmمینطmور طmبق رسmم تmمام مmسابmقاتmی کmه در چmین بmرگmزار مmیشmود ،مmراسmم شmام افmتتاحmیه بmود کmه
مmmهمتmmریmmن اتmmفاق ایmmن مmmراسmmم دیmmد و بmmازدیmmدهmmای مmmسئوالن و مmmدیmmران تmmیمهmmاسmmت .مmmن هmmم در ایmmن
سmالهmا دوسmتان بmسیار خmوبmی از سmراسmر جmهان پmیدا کmردهام کmه در ایmن مmراسmم بmسیاری از ایmن
دوسmmتان حmmضور داشmmتند و در کmmنار ایmmشان اوقmmاتmmی خmmوش رقmmم خmmورد .از جmmمله آقmmای آنmmتونmmی گmmو
)ن mmای mmب رئ mmیس ف mmدراس mmیون ج mmهان mmی ووش mmو(  ،آق mmای ج mmک س mmوی mmتفسکی )رئ mmیس ف mmدراس mmیون ووش mmوی
لهسmmتان( ،خmmانmmم لmmی شmmیائmmولmmین )سmmرداور مmmسابmmقات و نmmایmmب رئmmیس فmmدراسmmیون ووشmmوی آمmmریmmکا(،
اس mmتاد اع mmظم چ mmن ژن mmگ ل mmی ،ن mmای mmب رئ mmیس و دب mmیر ف mmدراس mmیون ه mmنگک mmنگ ،خ mmان mmم لِ mmیزل mmی )ع mmکاس
بیناملللی فدراسیون ووشو( ،آقای پِدرو )رئیس فدراسیون ووشو رومانی( و باقیِ دوستان.

۱۶

آقای آنتونی گو نایب رییس فدراسیون جهانی

استاد اعظم چن ژنگ لی

آقای جک سویاتکوفسکی رییس فدراسیون
ووشو لهستان و همسرشان

۱۷

• دومmmین رویmmداد روز دوم ،مmmراسmmم افmmتتاحmmیهی مmmسابmmقات بmmود کmmه در اسmmتادیmmومmmی دیmmگر و بmmسیار بmmاشmmکوه
بmmرگmmزار شmmد .در ایmmن مmmراسmmم پmmس از سmmوگmmند نmmمایmmندهی داوران و نmmمایmmندهی ورزشmmکاران ،آقmmای آنmmتونmmی
گmو ،نmایmب رئmیس اجmرایmی فmدراسmیون جmهانmی ووشmو ،شmروع مmسابmقات را بmه طmور رسmمی اعmالم کmرد .تmیم
ایmmران هmmم بmmا دعmmوتنmmامmmهای کmmه مmmهیا شmmده بmmود بmmه هmmمراه سmmایmmر تmmیمهmmا در ایmmن مmmراسmmم شmmرکmmت کmmرد .ایmmن
م mmراس mmم از س mmاع mmت  ۱۹ال mmی  ۲۲ب mmه ط mmول ان mmجام mmید .ن mmکتهی ع mmجیب ای mmنکه آق mmای mmی س mmیاه mmپوس mmت ب mmه ع mmنوان
نmمایmنده داوران سmوگmند یmاد کmرد؛ بmا تmوجmه بmه ایmنکه داوری ایmن مmسابmقات بmا انجmمن ووشmوی چmین بmود و
هیچ داو ِر بیناملللی )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 ِمیشان 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 همانطور
که از چینیها انتظار می رفت
بسیار باشکوه بود و
نمایشهایی متنوع تدارک
دیده بودند.

۱۸

۱۹

روز سوم  ۱۸آبان:
• مmسابmقات بmه طmور رسmمی از روز سmوم آغmاز شmد کmه در ایmن روز ۹ ،بmازیmکن از ایmران بmه اجmرای فmرمهmای
خود پرداختند و  ۴مدال کسب کردند.
• نmمایmندگmان ایmران در نخسmتین روز از رقmابmتهmای کmونmگ فmوی قهmرمmانmی جmهان ،عmملکردی مmوفmق از خmود
بmر جmای گmذاشmتند .بmر ایmن اسmاس ٩ ،نmمایmنده ایmران در فmرمهmای بmدون سmالح بmه مmصاف حmریmفان رفmتند
کmه »سmعید عmطازاده« در فmرم سmنتى »چmنتmاىچmى« بmا اقmتدار کmامmل صmاحmب مmدال طmال شmد .هmمچنین،
»حmسن قmاسmمی« و »مmحسن روزبmهانmی« در سmبکهmای »شmینگیmى« و »شmائmولmین« صmاحmب مmدال بmرنmز
شدند.
اولmmین مmmدال مmmسابmmقات را آقmmای قmmاسmmمی بmmا فmmرم شmmینگیmmی
بmدسmت آورد و هmمینطmور ارزشmمندتmریmن مmدال ،یmعنی مmدال
ط mm mال را آق mm mای ع mm mطازاده ب mm mا اج mm mرای mm mی ب mm mین mm mظیر از س mm mبک
چ mmنت mmایچ mmی کس mmب ک mmردن mmد .ای mmشان ف mmرم  ۱۸چ mmن را اج mmرا
کmرد .خmود مmن هmم بmا اجmرای فmرم یmانmگ و بmا اخmتالف تmنها ٣
صmدم نسmبت بmه نmفر اول از هmنگکmنگ ،تmوانسmتم مmدال نmقره
کسب کنم.

۲۰

روز چهارم  ۱۹آبان :
• در این روز نیز  ۵بازیکن تیم ایران به اجرای فرمهای خود پرداختند و ۳مدال کسب کردند.
• نmمایmندگmان کmشورمmان در دومmین روز از رقmابmتهmای کmونmگفmوی قهmرمmانmی جmهان بmه سmه مmدال دیmگر دسmت
یmmافmmتند .جmmمعه و در دومmmین روز ایmmن مmmسابmmقات» ،مهmmدی رمmmضانزاده« در فmmرم »جmmییmmنتmmایچmmی سmmبک
یmmانmmگ« بmmه مmmدال نmmقره دسmmت یmmافmmت» .سmmعید عmmطازاده« در فmmرم »جmmییmmن« بmmرنmmز گmmرفmmت و »زهmmرا روحmmی«
مmmوفmmق بmmه کسmmب مmmدال بmmرنmmز بmmخش بmmانmmوان شmmد .شmmایmmان ذکmmر اسmmت آقmmای رمmmضانزاده در گmmروه بmmسیار
سختی توانستند مدال نقره را کسب کنند.
• هmمچنین بmه مmوازات مmسابmقات ،سmری سmوم از مجmموعmه جmلسات اسmتانmداردسmازی تmجهیزات ووشmو نmیز
برگزار شد ،که من به عنوان نماینده کشور در این جلسات حضور داشتم.

۲۱

• در راسmmتای تmmالش فmmدراسmmیون جmmهانmmی ووشmmو و انجmmمن ووشmmو چmmین بmmرای راهmmیابmmی ووشmmو بmmه بmmازیهmmای
املmmپیک ،انجmmمن ووشmmو چmmین از سmmال گmmذشmmته در پmmی تmmدویmmن اسmmتانmmداردهmmای الزم بmmرای تmmجهیزات ووشmmو
اس mmت ت mmا ی mmکی دی mmگر از م mmلزوم mmات امل mmپیکی ش mmدن آن ف mmراه mmم ش mmود .ای mmن اس mmتان mmداردس mmازی ت mmحت ن mmظارت
س mmازم mmان ج mmهان mmی اس mmتان mmدارد ISOص mmورت م mmیگ mmیرد و م mmتول mmی آن س mmازم mmان اس mmتان mmدارد چ mmین و انج mmمن
ووشmmو چmmین اسmmت .بmmرای ایmmن مmmنظور کmmمیسیونmmی مmmتشکل از  ۱۲کmmارشmmناس بmmیناملmmللی و  ۶کmmارشmmناس
چmmینی و هmmمینطmmور نmmمایmmندگmmان تmmولmmیدکmmنندگmmان تmmجهیزات ووشmmو چmmین تmmشکیل شmmد کmmه مmmن از ایmmران نmmیز
عmضو ایmن کmمیسیون هسmتم .هmمانطmور کmه دوسmتان مmیدانmند ،بmنده کmه از چmند سmال پmیش عmضو کmمیته
ف mmنی ای mmزو  iso Tc83ش mmدهام و ه mmمینط mmور داور و م mmرب mmی ب mmینامل mmللی ووش mmو ن mmیز هس mmتم ،ی mmکی از ۱۲
عmmضو بmmیناملmmللی ایmmن کmmمیسیون بmmه شmmمار مmmیآیmmم کmmه تmmا کmmنون در جmmلسات اسmmتانmmداردسmmازی تmmجهیزات
ووشmو شmرکmت کmردهام و یmکی از اعmضای تmهیهکmنندهی پmیشنmویmس اسmتانmداردهmای لmباسهmا و سmالحهmای
تایچی بودهام.
• مجmmموعmmه جmmلسات اول ایmmن کmmارگmmروه سmmال  ۲۰۱۵در فmmوژو چmmین هmmمزمmmان بmmا نmmمایmmشگاه بmmزرگ تmmجهیزات
ورزش mmی چ mmین ت mmشکیل ش mmد و پ mmیشن mmوی mmس اول mmیه ب mmا ح mmضور م mmسئوالن س mmازم mmان ای mmزو ب mmه ک mmارخ mmان mmهه mmای
تmولmیدکmنندهی تmجهیزات ووشmو ابmالغ شmد .در آن جmلسات نmیز مmن بmه عmنوان نmمایmندهی کmشورمmان حmضور
داشmmتم و در جهmmت اسmmتانmmداردسmmازی تmmجهیزات ووشmmو و تmmایچmmی پmmیشنهاداتmmی کmmردم .طmmرح پmmیشنهادی
مmmن در کmmنفراس بmmیناملmmللی تmmجهیزات و وسmmایmmل ورزشmmی مmmطرح و در آن کmmنفرانmmس بmmه صmmورت سmmخنرانmmی
ارائmه شmد .چmهارمmین دوره از مجmموعmه جmلسات اسmتانmداردسmازی تmجهیزات ووشmو بmه مmوازات مmسابmقات
قهmmرمmmانmmی جmmهان کmmونmmگفmmو آغmmاز شmmد .مmmوضmmوع اسmmتانmmداردسmmازی تmmجهیزات ووشmmو از سmmالهmmای گmmذشmmته
ابmmتدا از تmmهیه پmmیشنmmویmmس بmmرای تmmجهیزات تmmایچmmی آغmmاز شmmد و هmmم اکmmنون در حmmال تmmهیهی پmmیشنmmویmmس
تجهیزات ساندا هستیم.

۲۲

• ایmن کmنفراس و ایmن مجmموعmه جmلسات در سmه شmب مmتوالmی بmرگmزار شmد و شmب آخmر جmلسه حmدود  ۹سmاعmت بmه
طmmول انmmجامmmید و تmmا نmmیمهشmmب ادامmmه داشmmت ،چmmرا کmmه بmmا تmmوجmmه بmmه ایmmنکه اعmmضای ایmmن جmmلسه از کmmشورهmmای
مmmختلف حmmضور داشmmتند و روز بmmعد عmmازم کmmشورهmmای خmmود بmmودنmmد ،مmmیبmmایسmmت پmmیشنmmویmmس اسmmتانmmداردهmmا بmmه
جmمع بmندی مmیرسmید .از اعmضای ایmن جmلسه مmیتmوان بmه آقmای سmباسmتین دبmیر فmدراسmیون ووشmوی ایmتالmیا،
آقmmای جmmک رئmmیس فmmدراسmmیون ووشmmوی لهسmmتان و خmmانmmوم ِمmmنهmmوی دبmmیر فmmدراسmmیون ووشmmوی کmmره و هmmمینطmmور
نmایmب رئmیس فmدراسmیون ووشmوی آملmان ،آقmای ژانmگواننmان عmضو هmیئت رئmیسهی انجmمن ووشmوی چmین ،آقmای
ژانmگ کmیوپmینگ رئmیس انجmمن ووشmوی چmین و دبmیر کmل فmدراسmیون جmهانmی اشmاره کmرد کmه هmمگی از دوسmتان
خوب و صمیمی من هستند .ما جلسات بسیاری را با هم بودیم.
در شmب آخmر هmم ،مmراسmم شmام را مmهمان انجmمن ووشmوی چmین بmودیmم کmه در عmین صmمیمیت بmسیار بmاشmکوه
بود.

۲۳

روز پنجم  ۲۰آبان :
• روز آخ mmر م mmساب mmقات ن mmیز  ۴ب mmازی mmکن از ای mmران ب mmه اج mmرای ف mmرم پ mmرداخ mmتند ک mmه  ۲م mmدال ب mmه دس mmت آوردن mmد.
نmmمایmmندگmmان ایmmران بmmا کسmmب  9مmmدال رنmmگارنmmگ )یmmک طmmال ،دو نmmقره و  6بmmرنmmز( بmmه کmmار خmmود در مmmسابmmقات
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

۲۴

روز ششم  ۲۱آبان :
• روز آخر اقامت تیم در چین هم یک روز آزاد بود که تعداد  ۵نفر از اعضای تیم به بازدید کوهستان
ای ِمیشان رفتند و بقیهی ورزشکاران در هتل استراحت کردند.
در مورد کوه بینظیر ای ِمیشان باید عرض کنم این کوه مانند برخی دیگر از مناطق چین ،در
سالهای دور یکی از مهدهای تائوئیسم بوده ،ولی بعد ها به تصاحب بودیستها درآمده و در حال
حاضر یک کوه بودیستی با معابد بودیسم است .ولی مناظر این کوهستان بسیار خیرهکننده است.
صبح این روز ما با اتوبوسهای ویژه تا باالی کوهستان رفتیم ،ولی هوا بهکلی ابری بود و ما داخل ابر
و مه حرکت میکردیم .تصورمان بر این بود که مناظر خاصی را نمیبینیم .بعد سوار تلهکابین شدیم و
از اواسط راه از داخل ابرها بیرون آمدیم و باالی ابرها قرار گرفتیم.مناظر بینظیری رو دیدیم که در
اینجا چند تصویر برای شما قرار دادم.

۲۵

روز هفتم  ۲۲آبان:
• صmmبح روز هmmفتم ،بmmا اتmmوبmmوس تmmیم بmmه فmmرودگmmاه چِmmنگدو رسmmید و پmmس از بسmmتهبmmندی صmmالح هmmا پmmرواز اول بmmه
فmرودگmاه اورومmچی انmجام شmد .در زمmان سmوار شmدن بmه هmواپmیما و بmازرسmی پmرواز ،پmلیس فmرودگmاه اورومmچی
بmا ایmراد از حmجاب بmانmوان تmیم ایmران مmشکالتmی را ایmجاد کmرد .بmا وجmود اعmتراضهmایmی کmه تmوسmط سmرپmرسmت
تmیم و نmمایmندهی حmراسmت بmه پmلیس صmورت گmرفmت ،بmا بmرخmورد بmد پmلیس فmرودگmاه مmواجmه شmدیmم کmه حmتی تهmدیmد
به بازداشت هم انجام شد.

۲۶

خالصه
اعضای تیم اعزامی به مسابقات و مدالهای کسب شده :
 سید حامد کاتوزی ) سرپرست تیم و بازیکن(  ۱ :مدال نقره سعید عطازاده ) بازیکن(  ۱ :مدال طال و  ۱مدال 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 کونگفو،
چین.
 ۲۷آبان ماه ۱۳۹۶

۲۷

تحليل رفتا ِر متقابل
Transactional
Analysis

راههmای بmسیاری بmرای شmناخmت خmود وجmود دارد کmه یmکی از آسmانتmریmن و کmاربmردیتmری ِmن ایmن راههmا تحmلیل
رفmتار مmتقابmل اسmت .تحmلیل رفmتار مmتقابmل نmظریmهای در مmورد شmناخ ِ
mت شmخصیت اسmت و روشهmایmی مmنظم
در راسmmتای رشmmد و تmmغییرات شmmخصی ارائmmه مmmیدهmmد .بmmرای رسmmیدن بmmه ایmmن مmmنظور ،تmmصویmmری از الmmگوی
حmالmتهmای نmفسانmی بmه مmا ارائmه مmیدهmد تmا دریmابmیم انmسانهmا چmگونmه و بmر چmه اسmاسmی فmکر ،احmساس و
رف mmتار م mmیک mmنند .ب mmا ش mmناخ ِ m
mت ای mmن ال mmگوه mmا و ن mmحوهی ک mmارک mmرد ِال mmگوه mmاى ن mmفسان mmى ك mmه آنه mmا را وال mmد ،ب mmال mmغ و
کmودک مmينmامmيم ،بmه شmناخmتی عmمیقتmری از خmود مmیرسmیم و مmیتmوانmیم الmگوهmای ذهmنی را بmشناسmیم کmه مmا
را در گmذشmته نmگه مmیدارنmد را بmشناسmيم .از ایmن طmریmق ،هmمچmنین مmیتmوانmیم آنهmا تmغییر دهmیم .عmالوه بmر
ای mmن ،در ارت mmباطه mmای خ mmود ،درکِ بیش mmتری از دی mmگران و دالی ِ mل رف mmتا ِر آنه mmا خ mmواه mmیم داش mmت )چ mmرا ک mmه ای mmن
روش در ه mmر زم mmینه ک mmه ن mmیاز ب mmه درک اف mmراد ،رواب mmط و ارت mmباط mmات ب mmاش mmد ،ک mmارب mmرد دارد( و ب mmا درک ج mmای mmگاه
رف mmتاری ی mmکدی mmگر ،در وض mmعیت ارت mmباط mیِ روش mmنی نس mmبت ب mmه ه mmم ق mmرار م mmیگ mmیری mmم ،ب mmا اص mmطكاك ك mmمترى در
روابmmط مmmواجmmه خmmواهmmيم بmmود و واکmmنشهmmایmmی مmmناسmmب ایmmن زمmmان و مmmکان در بmmرخِ m
mورد بmmا هmmم خmmواهmmیم داشmmت.
در نتیجهی تمام ِ این فرآیند ،آرامش بیشتری در زندگی تجربه خواهیم کرد.
هmmدف از ايmmن دورهی بmmررسmيِ سmmاخmmتا ِر هmmر يmmك از حmmالmmتهmmاي نmmفسانmmي بmmهطmmور مجmmزاسmmت ،چmmرا كmmه نmmقشی
مmmهم در نmmوع نmmگاه و ادراك مmmا از روابmmط بmmازی مmmیکmmنند .زمmmانmmي كmmه شmmخص در حmmالmmت نmmفسانmmي والmmد قmmرار
دارد ،بmmه شmmكل يmmك والmmد هmmمگانmmي رفmmتار نmmميكmmند ،بmmلكه او رفmmتارهmmا ،افmmكار و احmmساسهmmاى يmmكى از والmmديmmن
خmود يmا جmانmشينان آنهmا را دوبmاره ظmاهmر مmىسmازد و وقmتى فmرد در حmالmت نmفسانmى كmودك خmود قmرار دارد،
صmرفmا ً بmه شmك ِل كmودكmانmه رفmتار نmميكmند؛ بmلكه او رفmتارهmايmى را بmروز مmیدهmد كmه در دوران كmودكmى خmودش
داشmته و بmا احmساسهmا و تجmربmيات آن دوران هmمراه مmیشmونmد .رفmتارهmا ،افmكار و رابmطهی مmتقابmل بmه ایmن
م mmعناس mmت ک mmه اگ mmر م mmن ب mmا ش mmما ارت mmباط ب mmرق mmرار ک mmنم ،م mmیت mmوان mmم از ه mmر ی mmک از ح mmاالت ن mmفسان mmی خ mmودم ک mmه
ان mmتخاب م mmیک mmنم ،ش mmما را خ mmطاب ک mmنم و ش mmما ن mmیز م mmیت mmوان mmید ب mmا ه mmر ی mmک از ح mmاالت ن mmفسان mmی خ mmود پ mmاس mmخ
دهید .این تبادل ارتباطی یک رابطهی متقابل نامیده میشود.

۲۸

پ mmس ه mmر ارت mmباط mmى ي mmك راب mmطهى م mmتقاب mmل اس mmت و زم mmان mmی ک mmه م mmن و ش mmما در ی mmک راب mmطه م mmتقاب mmل ق mmرار
م mmیگ mmیری mmم ،م mmن ب mmا ع mmالئ mmم رف mmتاری خ mmاص خ mmودم ح mmضور ش mmما را درک م mmیک mmنم و ش mmما ن mmیز ب mmا ع mmالئ mmم
رفmتاری خmاص خmودتmان ،حmضور مmرا درک مmیکmنید.

ب mm m mه زب mm m mان تح mm m mلیل رف mm m mتار

مmmتقابmmل ،هmmر نmmوع عmmملی کmmه درک حmmضور دیmmگری
در آن وج mm mود داش mm mته ب mm mاش mm mد ،ن mm mوازش ن mm mام mm mیده
م mmیش mmود .ان mmسانه mmا ب mmرای ای mmنکه ب mmتوان mmند ح mmال mmت
خmوب روحmی ،روانmی و جmسمی خmود را حmفظ کmنند
نmیاز بmه نmوازش دارنmد .در حmقیقت مmا بmرای ایmنکه
ب mmتوان mmیم ح mmضور خ mmود در ج mmهان را درک ک mmنیم،
نmياز بmه نmوازش داريmم و بmا عmالئmم رفmتاری خmودمmان
وارد عmمل مmیشmویmم و بسmته بmه نmوع رفmتارمmان بmا
پmاسmخی مmواجmه مmیشmویmم کmه آن را هmم بmه زبmان
قmmابmmل درك بmmرای خmmود تmmرجmmمه مmmیکmmنیم .تmmمام ايmmن
تmرجmمههmا مmا را در گmذشmته نmگه خmواهmند داشmت و ايmن

حmmق هmmر يmmك از مmmاسmmت كmmه

از اث mmر گ mmذش mmته ب mmر روان خ mmود ع mmبور ك mmنيم و ب mmر اس mmاس ت mmوان mmاي mmىه mmاي mmى ك mmه ب mmا ت mmوج mmه ب mmه ي mmك ان mmسان
بmزرگmسال داريmم ،احmساس و رفmتار كmنيم و از مmرزهmايmى كmه نmاخmودآگmاه دو ِر خmود تmنيدهايmم )بmنا بmه هmر
دلmmيلى( آگmmاهmmانmmه عmmبور كmmنيم و حmmريmmم هmmايmmى بmmا تmmوجmmه بmmه ايmmن زمmmان بmmراي خmmود تmmعريmmف كmmنيم .ایmmن حmmق
ِ
خود حقيقيىِمان را زندگى كنيم.
ماست که آگاهانه بستري را فراهم كنيم تا

نينا آسيايى

۲۹

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 میشود به زمانی که با محمد
حسن شفیعی در حال تدوین فلسفهی
علم چیگُنگ بودیم و در جلسهی دفاع
پایان نامه بنده با دکتر کاظمی آشنا
شدم .بعدها ارتباطات بیشتر شد و به
بهانهی انتخاب ایشان به عنوان نایب
رییس فدراسیون جهانی طب سوزنی،
مصاحبهای 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
مصاحبهای 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

زم$$ $ان$$ $ی ک$$ $ه دک$$ $تر ام$$ $یر ه$$ $وم$$ $ن ک$$ $اظ$$ $می
م$$درک دک$$ترای ع$$موم$$ی خ$$ود را گ$$رف$$ت ب$$ا
چ $$ند اس $$تاد و پ $$زش $$ک و ه $$مکار م $$شورت
م$ی ک$ند ب$ه ای$ن ن$تیجه م$ی رس$د ک$ه س$راغ
ت $$ $خصص ه $$ $ای م $$ $عمول ن $$ $رود و دن $$ $بال
رش$ته ای ج$دی$د ب$گردد .وی ب$ا آش$نای$ی ه$رچ$ه بیش$تر ب$ا رش$ته ط$ب س$وزن$ی و ت$اث$یر
درم $$ان $$ی داروه $$ای گ $$یاه $$ی ک $$نجکاو م $$ی ش $$ود ک $$ه درب $$اره اش بیش $$تر ب $$دان $$د .ای $$ن
ک$$نجکاوی ت$$ا آن$$جا پ$$یش م$$ی رود ک$$ه ب$$رای ت$$حصیل ای$$ن رش$$ته ،ح$$تی ب$$ه چ$$ین م$$ی
رود .وق $$تی ط $$ب س $$وزن $$ی را ب $$اور م $$ی ک $$ند ک $$ه م $$وق $$ع ک $$ار ع $$ملی در ب $$یمارس $$تان،
ت$اث$یرش را از ن$زدی$ک م$ی ب$یند .وق$تی ک$ه م$ی ب$یند ب$یماری ک$ه ب$عد از س$کته م$غزی
ج$ز ب$ا ویلچ$ر ی$ا ع$صا ق$ادر ب$ه راه رف$نت ن$بوده اس$ت ب$عد از ی$ک دوره درم$ان ب$ا ط$ب
س$وزن$ی م$ی ت$وان$د ب$ا پ$ای خ$ودش و ب$دون ن$یاز ب$ه ه$ر وس$یله دی$گری راه ب$رود ،ب$ه
کارایی این طب بیشتر واقف می شود.
در ح$$ال ح$$اض$$ر وی ی$$کی از ف$$عال$$تری$$ن پ$$زش$$کان در ع$$رص$$هی ط$$ب س$$وزن$$ی اس$$ت .
ای$شان ه$م در ح$وزهه$ای ع$لمی  ،آم$وزش$ی و پ$ژوه$شیِ ای$ن ط$ب در س$طح م$لی و
ب$ین امل$للی ب$سیار س$رش$ناس و ش$ناخ$ته ش$ده هس$تند و ه$م در ح$وزه ه$ای ع$ملی
این طب بسیار فعال هستند و مردم ِ بسیاری از درمانهای ایشان بهره میگیرند.
ه$مینطور ای$شان ب$رن$ام$هه$ای ت$لوی$زی$ون$ی ب$سیاری را ب$ه ص$ورت م$نظم ب$رای آگ$اه
سازی مردم و پزشکان دارند که بسیار مورد توجه قرارگرفته است .
ه $$ $مینطور ای $$ $شان ع $$ $ضو ک $$ $میته »اخ $$ $الق زیس $$ $تی و اخ $$ $الق در ع $$ $لم و ف $$ $ناوری
کمیسیون ملی یونسکو« نیز هستند.

۳۱

• ل$طفا ً ک$می درب$ارهی ن$حوهی ک$ارک$رد ف$دراس$یون ج$هان$ی ط$ب س$وزن$ی ت$وض$یح
دهید.
ایmن فmدراسmیون اولmین و مmهمتmریmن و تmخصصیتmریmن سmازمmان بmیناملmللی و جmهانmیِ طmب سmوزنmی اسmت کmه
دق mmیقا ً س mmی س mmال پ mmیش در ه mmمکاری ب mmا س mmازم mmان ج mmهان mmی به mmداش mmت ت mmاس mmیس ش mmده و در واق mmع ،ه mmمکار
سmازمmان جmهانmیِ بهmداشmت اسmت در تmمام تmصمیمگmیریهmا مmربmوط بmه طmب سmوزنmی .بmنابmرایmن ،در تmمام دنmیا
هmmمهی تmmصمیمگmmیریهmmای مmmهم ایmmن حmmوزه تmmوسmmط ایmmن فmmدراسmmیون مmmدیmmریmmت مmmیشmmود .در حmmال حmmاضmmر از
شmصت کmشور دنmیا عmضو ایmن فmدراسmیون هسmتند -یmعنی تmقریmبا ً تmمام کmشورهmای بmا فmعالmیت قmابmل قmبول در
ای mmن رش mmته .دویس mmت و پ mmان mmزده م mmرک mmز ت mmخصصی ی mmعنی دان mmشگاهه mmا و دان mmشکدهه mmا ،در ک mmشوره mmای mmی م mmثل
کmmانmmادا ،آمmmریmmکا ،اسmmترالmmیا و دیmmگر کmmشورهmmای مmmورد تmmائmmید و مmmراکmmزی از ایmmن دسmmت عmmضو ایmmن فmmدراسmmیون
هسmmتند و هmmر سmmال یmmک یmmا دو نشسmmت هmmیئت رئmmیسه دارد کmmه دربmmارهی مmmسائmmل مmmهم طmmب سmmوزنmmی دنmmیا و
دس mmتورال mmعمله mmای س mmازم mmان ج mmهان mmی به mmداش mmت ،س mmیاس mmته mmای س mmازم mmان ج mmهان mmی به mmداش mmت در م mmورد ط mmب
سmm mوزنmm mی ،اسmm mتانmm mداردسmm mازی خmm mدمmm mت آن ،اسmm mتانmm mداردسmm mازی نmm mقاط و مmm mواردی از ایmm mن دسmm mت صmm mحبت و
تmmصمیمگmmیری مmmیشmmود .در حmmال حmmاضmmر ،سmmازمmmان جmmهانmmی بهmmداشmmت در حmmالmmت تmmهیهی دسmmتورالmmعملهmmا و
آئیننامههای طب سوزنی است؛ این وظیفه به عهدهی فدراسیون جهانی طب سوزنی است.

• چ$را ن$ام ای$ن ن$هاد را ف$دراس$یون گ$ذش$تهان$د؟ ب$ه خ$اط$ر س$اخ$تار ت$شکیالت$یاش
است؟
در حmmال حmmاضmmر ،فmmدراسmmیونهmmای مmmختلفی مmmثل مmmناطmmق آزاد و کشmmتیرانmmی هmmم داریmmم و الmmزامmا ً مmmربmmوط بmmه
ورزش نmmمیشmmود و بmmه خmmاطmmر سmmاخmmتار تmmشکیالتmmی آن اسmmت .انجmmمن از نmmظر مmmرتmmبه جmmایmmگاهmmی پmmایmmینتmmر از
فدراسیون دارد.

• این فدراسیون دیگر چه کارکردهایی دارد؟
یmmک مmmثال از کmmارکmmردهmmای آن :ثmmبت طmmب سmmوزنmmی در یmmونmmسکو بmmه عmmنوان مmmیراث فmmرهmmنگی در سmmال 2009
تmmوسmmط ایmmن فmmدارسmmیون انmmجام گmmرفmmت .روز جmmهانmmی طmmب سmmوزنmmی هmmم از چmmند سmmال پmmیش از دسmmتاوردهmmای
ایmن نmهاد اسmت ،بmرابmر بmا پmانmزدهmم نmوامmبر کmه امmسال در مmقر یmونmسکو جmشنی بmه هmمین مmناسmبت بmرپmا شmد
و ق mmرار اس mmت س mmال آی mmنده ه mmم ه mmمین م mmراس mmم ب mmرگ mmزار ش mmود .ه mmمچنین ،ک mmنگرهی ب mmعدی س mmازم mmان ج mmهان mmی
بهداشت سال آینده در مقر یونسکو برگزار خواهد شد.

۳۲

ای mmن س mmازم mmان رواب mmطی ن mmزدی mmک ب mmا ی mmون mmسکو ،س mmازم mmان ج mmهان mmی به mmداش mmت ،س mmازم mmان م mmلل ،وزارته mmای
بهmmداشmmت کmmشورهmmای مmmختلف دارد تmmا بmmتوانmmد سmmیاسmmتگmmذاری و مmmدیmmریmmت و گmmفتوگmmوهmmای مmmربmmوط بmmه ایmmن
دانmش را انmجام دهmد .طmبیعتا ً از کmشورهmای مmختلف نmیز حmمایmت خmواهmد شmد؛ هmر کmشوری کmه بmخواهmد
دربmارهی تmوسmعهی طmب سmوزنmی بmرنmامmه داشmته بmاشmد ،ایmن فmدراسmیون حmامmی آن خmواهmد بmود .هmمچنین،
مmشکالتmی در حmوزهی بmیمه ،قmوانmین طmب سmوزنmی ،ارزشmیابmی در کmشور خmود دارنmد ،فmدارسmیون جmهانmی
طب سوزنی به کمکشان میآید تا حد امکان این مشکالت حل شود.
• در واقع ،معتبرترین سازمان جهانی در حوزهی طب سوزنی است.
ب mmله .از ج mmمله دی mmگر ف mmعال mmیته mmای ای mmن ن mmهاد ،ان mmتشارات اس mmت؛ م mmثل ژورن mmال ج mmهان mmی ط mmب س mmوزن mmی و
ه mmمچنین ع mmناوی mmن م mmختلف ک mmتاب ،ح mmمای mmت از آث mmار پ mmژوه mmشی .در چ mmند س mmال گ mmذش mmته ،چ mmند پ mmروژهی
تmحقیقاتmی بmزرگ بmا دانmشگاههmای مmعتبر آمmریmکا و فmدارسmیون جmهانmی طmب سmوزنmی انmجام شmده و مmرکmز
مmلی سmالمmت آمmریmکا و انmگلیس .ایmن فmدراسmیون کmارهmای تmحقیقاتmی بmسیاری بmا مmراکmز پmزشmکی مmعتبر
در دنmmیا انmmجام مmmیدهmmد .هmmمچنین ،در بmmخش آمmmوزشmmی و بmmرگmmزاری دورههmmای تmmخصصی طmmب سmmوزنmmی
ن mmیز ف mmعال mmیته mmای mmی دارد .ب mmه ط mmور خ mmالص mmه ،ف mmعال mmیته mmای ای mmن ف mmدراس mmیون ب mmه ت mmرت mmیب از ای mmن ق mmرار اس mmت:
مmدیmریmت ،سmیاسmتگmذاری ،بmرنmامmهریmزی ،دیmپلومmاسmی طmب سmوزنmی ،پmژوهmش ،قmانmونگmذاری و در نmهایmت،
آموزش.
• ط $$ب س $$نتی چ $$ینی ب $$ا وج $$ود ظ $$رف $$یته $$ا ب $$سیار و دام $$نهی ت $$أث $$یرگ $$ذاریِ
گس$ترده ،در ای$ران چ$ندان ش$ناخ$تهش$ده نیس$ت .آی$ا ب$ه ن$ظر ش$ما االن روال$ی
که مد نظرتان بوده جریان پیدا کرده؟
االن در مmسیر خmیلی خmوبmی هسmتیم .بmه هmر حmال قmدمmت طmب سmوزنmی در ایmران نmویmن یmا سmدهی اخmیر بmه
چmند ده سmال پmیش بmرمmیگmردد و کmامmالً نmاشmناخmته بmوده .در ده بیسmت سmال اخmیر بیشmتر شmناخmته شmده و
ح mmدود ده س mmال پ mmیش ،انج mmمن ع mmلمی ط mmب س mmوزن mmی ت mmاس mmیس ش mmد و ام mmروز ،در دان mmشگاه ع mmلوم پ mmزش mmکی
تهmmران و مشهmmد اعmmضای هmmیئت عmmلمی داریmmم کmmه مmmتخصص طmmب سmmوزنmmی هسmmتند .در حmmال حmmاضmmر ،مmmا
در وزارت به mmداش mmت ک mmمیسیون ت mmخصصی ط mmب م mmکمل داری mmم .آزم mmون ج mmام mmع ارزش mmیاب mmی ط mmب س mmوزن mmی
ب mmرگ mmزار م mmیش mmود در ک mmشور .خ mmیلی از ب mmیمهه mmا اک mmنون ط mmب س mmوزن mmی را پ mmوش mmش م mmیده mmند ،م mmخصوص mاً
بmmیمههmmای خmmصوصmmی .پmmزشmmکان بmmسیاری بmmرای یmmادگmmیری طmmب سmmوزنmmی عmmالقmmه نmmشان مmmیدهmmند .کmmارهmmا و
پmm mروژههmm mای تmm mحقیقاتmm mی خmm mوبmm mی در دانmm mشگاههmm mا در حmm mوزهی طmm mب سmm mوزنmm mی در دسmm mت انmm mجام هسmm mتند و
پ mmای mmانن mmام mmهی ب mmسیاری از دان mmشجوی mmان درب mmارهی ط mmب س mmوزن mmی اس mmت .دو واح mmد درس آش mmنای mmی ب mmا ط mmب
سmنتی و مmکمل بmرای هmمهی دانmشجوهmای پmزشmکی و پmیراپmزشmکی در ایmران از امmسال ارائmه مmیشmود کmه
چ mmند س mmاع mmت از ای mmن دو واح mmد در ت mmرم ب mmه م mmعرف mmی ط mmب س mmوزن mmی و چ mmینی اخ mmتصاص دارد .ب mmناب mmرای mmن ب mmه
نسmmبت خmmیلی از کmmشورهmmای پیشmmرفmmتهی دنmmیا ،فmmعالmmیتهmmا مmmا کmmارهmmایmmی بmmاارزش مmmحسوب مmmیشmmود چmmون
بسیاری از کشورها قانونی برای این عرصه ندارند.

۳۳

• م$$یت$$وان$$یم ب$$گوی$$یم ای$$ران در ط$$ب س$$وزن$$ی ی$$کی از ق$$درته$$ا ب$$ه ح$$ساب
میآید؟
بmmه هmmر حmmال ،ایmmران جmmزو کmmشورهmmایmmی اسmmت کmmه شmmایmmد قmmدرت نmmباشmmد -مmmثالً آمmmریmmکا کmmارهmmای تmmحقیقاتmmی
ب mmسیار ب mmزرگ mmی ان mmجام داده -ام mmا م mmا س mmاخ mmتار خ mmیلی خ mmوب mmی در ای mmن زم mmینه داری mmم .ام mmروزه ،س mmازم mmان
پmmزشmmکی قmmانmmونmmی ،سmmازمmmان نmmظام پmmزشmmکی ،وزارت بهmmداشmmت ،دانmmشگاههmmا و هmmمهی مmmراجmmع عmmلمی طmmب
سmوزنmی را کmامmالً قmبول دارنmد و بmه رسmمیت مmیشmناسmند .وزارت بهmداشmت بmرای ایmن طmب قmانmون دارد.
م mmن از تج mmرب mmهی خ mmودم ب mmگوی mmم :اگ mmر چ mmهار پ mmنج س mmال پ mmیش م mmیخ mmواس mmتم در ت mmلوی mmزی mmون درب mmارهی ط mmب
سmوزنmی صmحبت کmنم ،اصmالً اسmتقبال نmمیشmد و خmوشmایmند نmبود .امmا امmروز هmمانطmور کmه مmیدانmید،
مmن هmفتهای یmک بmار در تmلویmزیmون دربmارهی طmب سmوزنmی بmرنmامmه دارم .ایmن تmغییر ،نmتیجهی اثmربmخشی
طmmب سmmوزنmmی و کmmارهmmای مmmنطقی و عmmلمی و مmmنطبق بmmا سmmیاسmmتهmmای بهmmداشmmت و درمmmان کmmشور بmmوده
اسmت .تmوسmعهی ایmن طmب در ایmران خmوب بmوده ،امmا مmهمتmریmن کmمبود مmا ،ایmن اسmت کmه در دانmشگاههmا
ایران ما هنوز رشتهی طب سوزنی نداریم و این کمبود بسیار محسوس است.
ایmmن کmmمبود چmmه ضmmررهmmایmmی دارد؟ پmmزشmmک مmmا بmmایmmد بmmا هmmزیmmنهی خmmودش بmmه کmmشور خmmارجmmی بmmرود و آنmmجا
ت mmحصیل ک mmند .در داخ mmل ک mmشور چ mmون دورهه mmای ب mmاک mmیفیت وج mmود ن mmدارد ،درگ mmیر دورهه mmای ب mmیک mmیفیت
مmیشmونmد و مmجوز و قmانmونmی شmایmد بmرایشmان نmباشmد .پmس بmا وجmود ظmرفmیتهmایmی بmه ایmن خmوبmی کmمی
مسخmmره اسmmت کmmه مmmا رشmmتهی دانmmشگاهmmی آن را نmmداریmmم .در حmmالmmی کmmه دکmmترای تmmخصصی ایmmن رشmmته
پmmنج سmmال پmmیش از سmmوی وزارت بهmmداشmmت تmmصویmmب شmmده ،امmmا هmmنوز اجmmرا نشmmده اسmmت .امmmیدواریmmم کmmه
این اجرایی شدن زودتر عملی شود و در کنار طب ایرانی ،در دانشگاههای 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؟
بmله .سmازمmان نmظام پmزشmکی پmروانmهی مmطب طmب سmوزنmی صmادر مmیکmند .بmنابmرایmن ،یmک پmروانmهی مmطب و فmایmل
م mmخصوص در س mmازم mmان داری mmم .م mmا ب mmازآم mmوزی م mmخصوص ط mmب س mmوزن mmی داری mmم و ب mmرای ای mmن ک mmار در وزارت
بهmداشmت ،قmانmون وجmود دارد .یmکی دیmگر از پیشmرفmتهmا مmا در ایmن حmوزه ،تmعرفmه اسmت .مmا از سmه سmال پmیش
تmmعرفmmهی رسmmمی طmmب سmmوزنmmی تmmعریmmف شmmده و ایmmن اتmmفاق خmmیلی مmmهم اسmmت .گmmرچmmه تmmعرفmmه عmmادالنmmه نیسmmت و
تmالش مmا ایmن اسmت کmه تmعرفmه مmنطقی و عmادالنmه شmود ،ولmی وجmود هmمین تmعرفmه خmود بmه مmعنای ایmن اسmت کmه
اول mmین اص mmول ق mmان mmونگ mmذاری در م mmوردش ان mmجام و اج mmرا ش mmده .ب mmناب mmرای mmن در اق mmصا ن mmقاط ای mmران ،ح mmتی در
دورت mmری mmن م mmنطقهه mmا ه mmم اگ mmر پ mmزش mmکی ب mmخواه mmد ط mmب س mmوزن mmی ان mmجام ده mmد ،آن ب mmیمارس mmتان م mmرب mmوط mmه او را
م mmیپ mmذی mmرد و ج mmزو خ mmدم mmات س mmالم mmت ک mmشور ب mmه ش mmمار م mmیآی mmد .تج mmرب mmهی خ mmود م mmن ای mmن اس mmت ک mmه وق mmتی ب mmه
بmmیمارسmmتانmmی گmmفتم طmmب سmmوزنmmی تmmعرفmmه دارد ،بmmسیار تmmعجب کmmردنmmد .وقmmتی طmmبی تmmعرفmmه داشmmته بmmاشmmد ،تmmمام
ب mmیمارس mmتانه mmای ک mmشور م mmیت mmوان mmند آن را ارائ mmه ده mmند و ای mmن خ mmدم mmات را ب mmه رس mmمیت م mmیش mmناس mmند و ج mmزو
خmدمmات رسmمی درمmان کmشور اسmت کmه خmود اتmفاقmی بmزرگ اسmت .ولmی بmاز ایmراد ایmنجاسmت کmه تmعرفmه عmادالنmه
و مmmنطقی نیسmmت و بmmسیاری از پmmزشmmکهmmا آن را اجmmرا نmmمیکmmنند و هmmزیmmنههmmای نmmادرسmmتی از بmmیماران گmmرفmmته
می شود که اگر این تعرفه بازبینی شود و درست اجرایی شود ،سود آن به نفع بیمار است.

• جایگاه چیکنگ در طب سنتی چینی چیست؟
اسmاس طmب سmنتی چmینی بmر یmین و یmانmگ و جmریmان چmی و تmعادل آن اسmت .طmبیعتا ً طmب سmوزنmی یmا داروی
گmmیاهmmی یmmا چmmیکmmنگ هmmمه قmmسمتی از درمmmان هسmmتند .درمmmان کmmامmmل درمmmانmmی اسmmت کmmه تmmرکmmیبی از هmmر سmmهی
ایmنهmا بmاشmد .بmنابmرایmن ،چmیکmنگ بmه عmنوان روش درمmانmی کmه تmمریmن ذهmنی-جmسمی اسmت کmمک مmیکmند کmه
هmم جmسم قmویتmر شmود و جmریmان خmون بهmبود یmابmد و هmم ایmنکه ذهmن قmوی شmود .بmنابmرایmن یmکی از روشهmای
پ mmیشگیری و س mmبک زن mmدگ mmی اس mmت ک mmه ک mmمک م mmیک mmند ف mmرد س mmالم mmتت mmر ب mmاش mmد و ب mmه ب mmیماری دچ mmار ن mmشود ول mmی
مmmیتmmوانmmد درمmmان هmmم بmmاشmmد و اگmmر بmmیماری امmmکان ایmmن را داشmmته بmmاشmmد کmmه تmmمریmmنهmmای چmmیکmmنگ را در کmmنار
طmm mب سmm mوزنmm mی و داروهmm mای گmm mیاهmm mی انmm mجام دهmm mد ،طmm mبیعتا ً درمmm mانmm mی کmm mامmm mلتmm mر خmm mواهmm mد داشmm mت .هmm mمچنین،
ب mmیمارس mmتانه mmای ت mmخصصی چ mmیک mmنگ ن mmیز در ک mmشور چ mmین وج mmود دارن mmد .دورهه mmای ت mmخصصی چیک mmنگ در
بmm mسیاری نmm mقاط دنmm mیا وجmm mود دارد .روشهmm mای درمmm mانmm mی چmm mیکmm mنگ و طmm mب سmm mنتی چmm mینی و طmm mب سmm mوزنmm mی در
بسیاری نقاط دنیا به عنوان طب تلفیقی ارائه میشود.

۳۵

اصmوالً در طmب چmینی خmیلی نmمیشmود راههmای درمmانmی را از هmم تmفکیک کmرد .بmنابmرایmن ،تmوصmیه مmیشmود
کmmه طmmب سmmنتی چmmینی ،چmmیکmmنگ و تmmایچmmی بmmه عmmنوان روشهmmایmmی کmmه جmmسم و ذهmmن را تmmرکmmیب و تmmقویmmت
مmیکmند و بmر جmریmان خmون و انmرژی و تmعادل یmین و یmانmگ و تmعادل ارگmانهmای مmختلف اثmر دارد ،نmه تmنها
ب mmه ب mmیمار آم mmوزش داده ش mmود ،ب mmلکه ه mmمهی م mmردم ای mmن روشه mmا را ب mmیام mmوزن mmد و پ mmزش mmکه mmا ن mmیز آن را ی mmاد
بmگیرنmد؛ چmرا کmه پmزشmکی کmه تmایچmی و چmیکmنگ بmلد بmاشmد انmرژی بهmتری در اخmتیار دارد کmه بmه بmیمارش
ب mmده mmد و خ mmودش از ب mmیماریه mmا دور ب mmاش mmد و ان mmرژیه mmای mmش را از دس mmت ن mmده mmد .ب mmناب mmرای mmن ،ات mmفاق mا ً ت mmوص mmیه
م mmیش mmود ک mmه پ mmزش mmک ط mmب س mmوزن mmی چ mmیک mmنگ ب mmلد ب mmاش mmد و آن را ان mmجام ده mmد و ت mmمری mmن ک mmند .ب mmا ای mmن ک mmار،
انرژیهای خود را ذخیره میکند و به بیمار منتقل میکند و خودش کمتر دچار بیماری میشود.

• م$$ا در ف$$دارس$$یون ب$$خشه$$ای ورزش$$ی و س$$الم$$تیِ آن را پ$$وش$$ش م$$یده$$یم.
ولی برای بخشهای مدیکال برنامهای در انجمن طب سوزنی ایران دارید؟
بmه یmک قmولmی ،چmیکmنگ مmادر ورزشهmای رزمmی اسmت مmثل کmنگفmو و تmایچmی ووشmو و ارتmباط ایmنهmا چmنان
تmmنگاتmmنگ اسmmت کmmه نmmمیشmmود از هmmم تmmفکیکشmmان کmmرد .خmmود هmmمین چmmیکmmنگ هmmم مmmیتmmوانmmد اثmmرات درمmmانmmی
داشmmته بmmاشmmد ولmmی غmmیر از ایmmن ،مmmا چmmیکmmنگ درمmmانmmی یmmا مmmدیmmکال هmmم داریmmم .ایmmن چmmیکmmنگ طmmبیعتا ً بهmmتر
اسmmت کmmه تmmوسmmط یmmک درمmmانmmگر یmmا پmmزشmmک انmmجام شmmود ،یmmا کmmسی کmmه اصmmول طmmب چmmینی را بmmلد اسmmت .در
ای mmران ،ای mmن م mmسئله ک mmام mالً ت mmا ده بیس mmت س mmال پ mmیش ن mmاش mmناخ mmته ب mmوده و االن ه mmم ش mmناخ mmتهت mmر ش mmده ،ه mmنوز
خmیلی جmا دارد کmه زمmانmی بmه انmدازهی یmوگmا ،شmناخmتهشmده بmاشmد .امmروزه تmایچmی و چmیکmنگ بmا سmرعmتی
بmmاال در جmmهان مmmعرفmmی مmmیشmmود و بmmه جmmایmmگاه یmmوگmmا مmmیرسmmد .مmmا نmmمیخmmواهmmیم الmmبته مmmقایmmسه کmmنیم چmmون
ظmرفmیتهmا مmتفاوت اسmت .مmطمئنا ً در ایmران هmم روزی خmیلیهmا از چmیکmنگ و تmایچmی مmثل یmوگmا شmناخmت
خ mmواه mmند داش mmت .در ت mmعری mmفی ک mmه س mmازم mmان ج mmهان mmی به mmداش mmت از ط mmبه mmای م mmکمل دارد ب mmه ت mmایچ mmی و
چmیکmنگ و یmوگmا هmم اشmاره شmده اسmت بmه عmنوان یmکی از سmبکهmای درمmانmی بmدن-ذهmن کmه مmیتmوانmند بmه
پ mmیشگیری و درم mmان ک mmمک ک mmنند .ب mmه دالی mmل م mmختلف ،در خ mmود چ mmین ه mmم چ mmیک mmنگ درم mmان mmی در زم mmانه mmای mmی
مmmورد غmmفلت واقmmع شmmده بmmوده ولmmی امmmروزه در چmmین ،در غmmرب ،در شmmرق و در کmmشور مmmا بmmا سmmرعmmت زیmmادی
در ح mm mال آم mm mوزش دادن اس mm mت و م mm mردم ب mm mا آن آش mm mنا م mm mیش mm mون mm mد ،ام mm mا خ mm mب ظ mm mرف mm mیتش خ mm mیلی بیش mm mتر از
ای mmنه mmاس mmت و ام mmیدواری mmم در آی mmنده ح mmتی در دان mmشگاهه mmای پ mmزش mmکی ای mmران ت mmدری mmس ش mmود ،ک mmماای mmنکه در
ک mmشوره mmای mmی م mmثل آم mmری mmکا و ک mmان mmادا واح mmده mmا و ک mmورسه mmای چ mmیک mmنگ در دان mmشگاهه mmا ارائ mmه م mmیش mmود ،ب mmه
عنوان یک کورس یا دورهی آموزشی یا کارگاه آموزشی.

۳۶

• از ن$ظر ه$مین ت$خصصی ش$دن چ$یک$نگ م$دی$کال ی$ا درم$ان$ی آی$ا ام$کان آن
وجود دارد که برنامهای برای تخصصی شدنش ارائه شود؟
امmکان بmرنmامmهریmزی وجmود دارد و بmه هmمکاری فmدارسmیون ووشmو و دانmشگاههmای عmلوم پmزشmکی و انجmمن
طmmب سmmوزنmmی ،چmmیکmmنگ بmmه صmmورت کmmورسهmmای تmmخصصی چmmه در دانmmشگاههmmا و چmmه تmmوسmmط مmmراجmmع یmmا
مmوسmسههmای عmلمی مmعتبر طmراحmی شmود  .بmنده بmه مmوسmسهی شmما یmعنی رهسmان پmیشنهاد مmی کmنم کmه
دورهه mmای mmی را ط mmراح mmی ک mmنید و م mmرب mmیان ی mmا ه mmنرج mmوی mmان پیش mmرف mmتهی خ mmود را ب mmرای ت mmکمیل دان mmش خ mmود ب mmه
دانmشگاههmای چmین اعmزام کmنید .و هmمینطور بmه نmظرم بmایmد بmه پmزشmکان و درمmانmگرهmا آمmوزش داده شmود
بmرای اسmتفاده در کmارهmای پmیشگیری و درمmانmی .بmه خmصوص تmاکmید بmنده روی پmیشگیری هسmت ،ایmن
حmmوزه ،حmmوزهی قmmدرت چmmی گmmنگ اسmmت و اسmmاسmmا از ایmmن طmmریmmق مmmی تmmوانmmد بmmه روشmmی کmmامmmال مmmوثmmر کmmنار
طب قرار بگیرد.

اگر بیماری امکان این را داشته باشد که
تمرینهای چیکنگ را در کنار طب سوزنی و
داروهای گیاهی انجام دهد ،طبیعتا ً درمانی
کاملتر خواهد داشت.

• اساسا ً طب غربی بهای چندانی به پیشگیری نمیدهد.
طmm mب غmm mربmm mی بیشmm mتر بmm mه دنmm mبال کسmm mب درآمmm mد اسmm mت و دارو و نmm mگاه کmm mامmm mال تmm mجاری دارد  .در اعmm mمال
پmmیشگیریکmmننده و خmmود پmmیشگیری ،سmmود مmmالmmی چmmندانmmی نیسmmت بmmرای هmmمین تmmوجmmهی هmmم بmmه آن نmmشان
داده ن mmمیش mmود .ب mmناب mmرای mmن ،ه mmر ک mmسی درب mmارهی پ mmیشگیری ص mmحبت ک mmند ،او را ج mmدی ن mmمیگ mmیرن mmد .در
صورتی که درمان حقیقی  ،پیشگیری است.

۳۷

• آیا چیکنگ و طب سوزنی تعاملی دوسویه با هم دارند؟
ایmن دو بmا هmم هسmتند و از هmم جmدا نmمیشmونmد .اسmاس هmر دو یmکی اسmت .مmن نmمیخmواهmم کmسی فmکر کmند
چmیکmنگ تmبلیغی اسmت بmرای طmب سmوزنmی .هmمهی ایmنهmا بmر پmایmهی فmلسفهی طmب چmینی اسmت و هmمه بmرای
تmنظیم کmاربmرد دارنmد .هmر شmخصی کmه در زمmینهی طmب چmینی مmطالmعه کmند ،مmتوجmه ایmن تmعامmل تmنگاتmنگ مmی
شود.

• چ$ه ش$د ک$ه ب$رای اع$زام دان$شجو از ط$ریق ای$ن آک$ادم$ی ب$رای دورهه$ای چ$یک$نگ
در دانشگاه طب ستنی پکن زمینه مساعد اعالم شد؟
ب mmرای چ mmیک mmنگ ای mmن ام mmکان وج mmود دارد ک mmه از به mmتری mmن اس mmات mmید ک mmشور چ mmین به mmره ب mmبری mmم و سیس mmتم ش mmما
مmیتmوانmد پmس از پmیگیریهmایmی کmه انmجام دادهایmد ،خmوشmبختانmه امmکان آمmوزش چmیکmنگ در مmحضر اسmاتmید
قmmدیmmمی ،بmmنام و مmmتخصص ایmmن رشmmته در مmmعتبرتmmریmmن مmmراکmmز آمmmوزشmmی کmmشور چmmین بmmه وجmmود آمmmده اسmmت .بmmا
پmیگیریmهای شmما فmکر مmی کmنم بmه زودی پmکیجهmای آمmوزشmی خmوبmی آمmاده شmود و دانmشجویmان و عmالقmهمmندان
بmmتوانmmند از ایmmن فmmرصmmت اسmmتفاده کmmنند .مmmن هmmم از امmmکانmmات و ارتmmباطmmات خmmودم بmmرای کmmمک بmmه ایmmن مmmوضmmوع
بهره خواهم گرفت.

۳۸

• ان$تخاب ش$ما ب$ه ع$نوان ن$ای$ب رئ$یس ف$دراس$یون ج$هان$ی ط$ب س$وزن$ی چ$ه اث$رات$ی
برای طب سوزنی ایران و جهان خواهد داشت؟
مmm mن از حmm mدود ده سmm mال پmm mیش مmm mشاور ایmm mن فmm mدراسmm mیون بmm mودم و طmm mبیعتا ً تmm mاثmm mیر خmm mواهmm mد داشmm mت ،چmm mرا کmm mه در
نشسmتهmایmی کmه از هmمهی کmشورهmای پیشmرفmتهی دنmیا در پmزشmکی و طmب سmوزنmی بmرگmزار مmیشmود ،نmام ایmران
ذکmر مmیشmود و هmمین کmه یmک نmفر بmه عmنوان ایmرانmی آنmجا مmینmشیند کmه خmیلی هmم بmرای بmقیه تmعجبآور اسmت،
خmm mود ایmm mن مmm mسئله تmm mاثmm mیر دارد ،چmm mرا کmm mه خmm mیلیهmm mا اص m mالً نmm mمیدانmm mند طmm mب سmm mوزنmm mی در ایmm mران چmm mه جmm mایmm mگاه و
ظmmرفmmیتهmmایmmی دارد .ایmmن مmmسئله کmmمک مmmیکmmند کmmه ایmmن فmmدراسmmیون و مmmتخصصهmmا و سmmازمmmانهmmای مmmربmmوط بmmه
سmازمmان جmهانmی بهmداشmت روی تmوسmعهی طmب سmنتی و مmکمل در ایmران حmساب کmنند .مmن بmارهmا شmده از ایmن
فmرصmت اسmتفاده مmیکmنم بmرای مmعرفmی طmب ایmرانmی ،یmعنی در هmمهی نشسmتهmای ایmن فmدراسmیون طmب ایmرانmی
را نmmیز مmmعرفmmی مmmیکmmنم و بmmه جmmایmmگاه طmmب مmmکمل و تmmرکmmیب آن بmmا طmmب رایmmج در ایmmران اشmmاره مmmیکmmنم کmmه بmmه آن
مmیگmویmیم طmب تmلفیقی .بmنابmرایmن ،آنهmا بmا تmوانmمندیهmای ایmرانmی نmیز آشmنا مmیشmونmد .بmه عmنوان مmثال ،مmن االن
در ن mmوش mmنت م mmحکه mmا و دس mmتورال mmعمله mmای ط mmب س mmوزن mmی در ج mmهان ،در س mmیاس mmتگ mmذاریه mmای ک mmلی ن mmقش دارم.
ه mmمچنین ،آنه mmا از ای mmن ط mmری mmق ب mmا س mmیاس mmته mmای م mmا ه mmم آش mmنا م mmیش mmون mmد و ب mmه دی mmگر ک mmشوره mmای دن mmیا م mmنتقل
مmیکmنند .اگmر مmا بmخواهmیم کmار تmحقیقاتmی و پmروژههmای آمmوزشmی مشmترک انmجام دهmیم و بmخواهmیم در مmدیmریmت
و تmmصمیمگmmیری و امmmور مmmربmmوط بmmه قmmانmmونگmmذاریِ طmmب سmmوزنmmی در دنmmیا نmmقش داشmmته بmmاشmmیم ،االن ایmmن امmmکان
فmراهmم شmده اسmت تmا بmتوانmیم در نشسmتهmا نmظرات کmشور خmودمmان را مmطرح کmنیم و تmاثmیرگmذار بmاشmیم .ضmمن
ای mmنکه ای mmن ام mmکان ه mmم وج mmود دارد ک mmه راح mmتت mmر از تج mmرب mmیات ب mmقیه اس mmتفاده ک mmنیم .م mmا ب mmه تج mmرب mmیات ب mmقیه ن mmیز
دسmترسmی داریmم و امmکان انmتقال تجmربmه و انmتقال عmلم نmیز بmرایmمان بmه وجmود آمmده اسmت .مmا امmکان داریmم کmه
در نشسmت جmهانmی طmب سmوزنmی حmاضmر بmاشmیم و بmنابmرایmن ،بmاعmث بmهروز مmانmدن مmا مmیشmود و از ارتmباطهmای
جmmهانmmی غmmافmmل نmmشویmmم و بmmه هmmر حmmال،
ح mmضور و وج mmود اس mmم م mmا و ک mmشور
م mmا در ب mmاالت mmری mmن س mmطح ف mmدراس mmیون
جmm m m mهانmm m m mی طmm m m mب سmm m m mوزنmm m m mی بmm m m mرای
ت mm m m mصمیمگ mm m m mیرن mm m m mدگ mm m m mان داخ mm m m mلی و
خmm mارجmm mی پmm mزشmm mکی در دنmm mیا ،از آن
نmظر مmفید اسmت کmه مmیتmوانmند روی
ایmmن رشmmته در ایmmران بیشmmتر حmmساب
کmنند و در آیmنده وقmتی بmخواهmیم در
ای mmن ح mmوزه ک mmار ک mmنیم ،ت mmاث mmیر م mmثبت
در جmلب حmمایmت داخmلی و خmارجmی
خواهد داشت.

۳۹

• آیا برای هنرجوهای تایچی و چیکنگ توصیهی خاصی دارید؟
ایmن رشmتهای اسmت کmه هmر هmنرجmو بmه دالیmل مmختلف انmتخاب کmرده اسmت :یmا نmتیجه دیmدهانmد یmا بmهشان مmعرفmی
شmده یmا خmودشmان مmطالmعه کmردهانmد .افmرادی کmه مmطالmعه کmردهانmد مmیدانmند کmه اسmاس ایmن حmوزه چیسmت و بmایmد
از پmmایmmه بmmیامmmوزنmmد و تmmا حmmدی بmmا اصmmول طmmب سmmنتی چmmینی آشmmنا شmmونmmد و اعmmتقاد داشmmته بmmاشmmند کmmه ایmmن یmmین و
یmmانmmگ ،تmmبادل انmmرژی و تmmعادل وجmmود دارد .بmmرای افmmرادی کmmه از تجmmربmmهی بmmقیه اسmmتفاده کmmردنmmد ،بهmmتر اسmmت کmmه
اگmر مmیخmواهmند بmه تجmربmهی خmوب دیmگران دسmت یmابmند و در هmر سmطحی در ایmن کmار مmوفmق بmاشmند ،چmه بmرای
خmmود و چmmه بmmرای کmmسی کmmه قmmصد آمmmوزش دارد  ،بهmmتر اسmmت خmmود اصmmولmmی یmmاد بmmگیرد .یmmک اشmmکال در اجmmرای
ایmن روشهmا بmرای شکسmت خmوردن آن کmافmی اسmت .بهmتر اسmت کmه هmنرجmویmان تmمرکmز کmنند و ایmن مmسئله را بmا
بmقیهی روشهmا مmقایmسه و تmرکmیب نmکند .تmایچmی تmایچmی اسmت و چmیکmنگ ،چmیکmنگ .نmبایmد بmومmیسmازی شmود
یmا بmا یmوگmا تmرکmیب شmود .در هmیچ جmای دنmیا هmم تmالشmی بmرای ایmن تmرکmیب شmدنهmا نشmده چmون ضmروری نیسmت
و س mmبک ج mmدی mmدی از آن ای mmجاد ش mmود .چ mmیک mmنگ و ت mmایچ mmی ق mmدم mmتی چ mmند ه mmزار س mmال mmه دارن mmد و در ای mmن زم mmان،
ن mmتای mmجی ش mmگفت از آن دی mmده ش mmده اس mmت .اس mmاس ای mmنه mmا ه mmماه mmنگی م mmا ب mmا ط mmبیعت و م mmحیط اس mmت؛ ه mmمان
فmmلسفهی هmmارمmmونmmی بmmا طmmبیعت و گmmرفmmنت انmmرژی از طmmبیعت و تmmبادل انmmرژی .هmmر کmmه مmmیخmmواهmmد ایmmن را بmmیامmmوزد
بmmایmmد بmmه ایmmن اسmmاس ،احmmترام بmmگذارد .بmmا احmmترام بmmه ایmmن عmmلم ،احmmترام بmmه خmmودش و احmmترام بmmه جmmسم و ذهmmنش
ب mmای mmد ق mmدم در ای mmن راه ب mmگذارد .ات mmفاق mا ً ت mmایچ mmی و چ mmیک mmنگ ب mmه م mmا ن mmشان م mmیده mmد ک mmه در ج mmهان هس mmتی ه mmیچ
چmmیزی جmmز خmmدا مmmطلق نیسmmت و درس خmmودشmmناسmmی و خmmداشmmناسmmی و تmmمرکmmز بmmه مmmا مmmیدهmmد .نmmوعmmی عmmبادت
اس mmت ک mmه در ک mmنار دی mmگر ع mmبادته mmای م mmا ،ذه mmنم mmان را ت mmازگ mmی م mmیبخش mmد ت mmا به mmتر رم mmوز ج mmسم خ mmودم mmان را
بmشناسmیم .چmرا کmه وقmتی بmه آرامmش مmیرسmیم و مmیبmینیم کmه در ایmن جmهان انmرژی تmبادل مmیشmود و هmمه چmیز
آن نسبی است ،پس خداوند مطلق است و ما را مثل نماز به ذات اقدس الهی متصل میکند.

بmا سmپاس فmراوان از دکmتر کmاظmمی عmزیmز کmه ایmن فmرصmت را در اخmتیار مmا قmرار دادنmد ،امmیدواریmم بmا حmمایmت
ه mmای ای mmشان ب mmتوان mmیم ب mmیش از پ mmیش ،چ mmی گُ mmنگ را ب mmه ع mmنوان ی mmک ه mmنر س mmالم mmت ب mmخش ب mmا روی mmکرد ع mmلمی و
آکادمیک در جامعه گسترش دهیم و در ارتقا کیفیت زندگی ،در کشور خود سهیم باشیم.
حامد کاتوزی
دبیر کمیته تایچی و چی گُنگ فدراسیون ووشو
و مدیر آکادمی رهسان

۴۰

ه m m m m m mنmmر م m m m m m mبmmارزه در

تایچی
ارسالن حاجینیلی
بmmیش از صmmد مmmیلیون نmmفر روزانmmه فmmرمهmmای فmmیزیmmکی تmmایچmmی را در چmmین تmmمریmmن مmmیکmmنند .ایmmن عmmدد در
دیmگر کmشورهmای دنmیا بmه صmورت مجmموع ،بmسیار بmزرگتmر اسmت .روزانmه تmعداد افmراد عmالقmهمmند بmه ایmن
رشmته در کmشورهmای مmختلف بیشmتر مmیشmود .عmمده دلmیل ایmن رشmد ،مmزایmا و اثmراتmی اسmت کmه تmایچmی
ب mmر ارت mmقای س mmطح س mmالم mmتی دارد .ک mmاه mmش اس mmترس ،ک mmنترل ب mmسیاری از ب mmیماریه mmا ،ارت mmقای ع mmملکرد
جmmسمانmmی و ذهmmنی و کmmاهmmش عmmوارض نmmاشmmی از افmmزایmmش سmmن و پmmیری و بmmسیاری مmmوارد دیmmگر دالیmmل
اف mmزای mmش ع mmالق mmه م mmردم ب mmه ای mmن رش mmتهان mmد .در چ mmین چ mmنین م mmشهور اس mmت ک mmه :ت mmایچ mmی را ه mmر ک mmسی
میتواند انجام دهد؛ مرد و زن ،پیر و جوان ،قوی و ضعیف ،باهوش و کمهوش ،سالم و بیمار.
بmmا وجmmود ایmmنکه دلmmیل بیشmmتر مmmردم از روی آوردن بmmه تmmایچmmی مmmوضmmوع سmmالمmmتی اسmmت ،ایmmن سmmوالهmmا
ب mmرای ب mmرخ mmی پ mmیش م mmیآی mmد ک mmه آی mmا ت mmایچ mmی واق mmعا ً س mmبکی از ه mmنره mmای رزم mmی اس mmت؟ آی mmا ب mmا ی mmادگ mmیری
تmایچmی مmیشmود مmبارزه کmرد؟ مmبارزه از روش تmایچmی چmه شmکلی اسmت؟ شmایmد ایmن سmواالت شmروع
حرکت به سمت درک درست و عمیق از تایچی باشد؛ حتی اگر هدف نهایی افراد مبارزه نباشد.
در حmmقیقت دلmmیل اولmmیه و اصmmلی شهmmرت تmmایچmmی در مmmیان رزمmmیکmmاران چmmین مmmوضmmوع سmmالمmmتی نmmبوده،
بmmلکه اثmmرات شmmگفتانmmگیز تmmمریmmن تmmایچmmی بmmر تmmوانmmایmmی مmmبارزهکmmردن در افmmراد بmmود .تmmایچmmی بmmر پmmایmmهی
انmبوهmی از دانmش و تجmربmه سmبکهmای مmختلف رزمmی ،دانmش چmیکmنگ و فmلسفه عmمیق تmائmو شmکل گmرفmته
اس mmت .در زم mmان mmی ک mmه ه mmنره mmای رزم mmی در ک mmشور چ mmین از ج mmای mmگاه وی mmژهای در زن mmدگ mmی م mmردم چ mmین
ب mmرخ mmوردار ب mmود ،ت mmایچ mmی چ mmوان ب mmه ع mmنوان ی mmکی از ق mmویت mmری mmن س mmبکه mmای رزم mmی شه mmرت داش mmت .ح mmتی
زمmmانmmی کmmه فmmرمهmmای تmmایچmmی صmmرفmmا بmmه قmmصد سmmالمmmتی تmmمریmmن مmmیشmmونmmد ،آگmmاهmmی داشmmنت از مmmنطق و
هدف رزمی حرکتها منجر به افزایش کیفیت حرکتها و اثربخشی بیشتر آنها میشود.
در ایmmن مmmقالmmه تmmالش مmmیشmmود در جهmmت پmmاسmmخ بmmه سmmواالت مmmطرح شmmده در بmmاال ،ابmmتدا اصmmول پmmایmmهای
تmmکنیکهmmای مmmبارزاتmmی در تmmایچmmی مmmعرفmmی شmmونmmد و در انmmتها اسmmتراتmmژی بmmهکmmارگmmیری تmmکنیکهmmا در یmmک
مبارزه توضیح داده شود.

۴۱

اصول پایهای در تکنیکهای تایچی
هmنر رزمmی تmایچmی بmر پmایmه  13الmگوی اصmلی شmکل گmرفmتهاسmت 5 .اصmل آن مmربmوط بmه نmحوه حmرکmت و
جmابmجایmی پmاهmا و مmرکmز ثmقل بmدن اسmت .حmرکmت بmه جmلو ،حmرکmت بmه عmقب ،تmوجmه و حmرکmت بmه راسmت و چmپ
و تmعادل و تmوازن مmرکmزی  5اصmل حmرکmتی تmایچmی هسmتند .ایmن  5اصmل مmبتنی بmر فmلسفه تmائmو و مmفهوم
 5عmنصر تmعریmف مmی شmونmد 8 .اصmل دیmگر مmربmوط بmه حmالmتهmای ابmراز انmرژی در مmبارزه هسmتند کmه بmر
پایه  8سه خطی ایچینگ تعریف میشوند.
بmmهطmmور کmmلی در هmmنر رزمmmی تmmایچmmی بmmه عmmنوان یmmک سmmبک درونmmی ،هmmمه چmmیز بmmراسmmاس روش بmmهکmmارگmmیری
ان mmرژی ب mmدن در جه mmت م mmبارزه ش mmکل گ mmرف mmتهاس mmت .ان mmرژی چ mmی ک mmه در ب mmدن م mmا و در ک mmل ط mmبیعت ج mmری mmان
دارد ،در حmالmتهmای مmختلف ابmراز خmود ویmژگmیهmای مmتفاوتmی داشmته و بmه هmمین دلmیل نmامهmای مmختلفی
بmه خmود مmیگmیرد .در تmایچmی  8حmالmت ابmراز انmرژی مmدنmظر قmرار گmرفmته و تmمام تmکنیکهmا و حmرکmتهmای
تmmایچmmی عmmمال ابmmراز یmmکی از ایmmن حmmالmmتهmmای انmmرژی یmmا تmmرکmmیبی از آنهmmا هسmmتند .در واقmmع ایmmن  8اصmmل
تایچی را به عنوان یک هنر مبارزه کردن از بقیه هنرهای رزمی متمایز میکنند.

پُنگ )Peng (Wardoﬀ
پmmنگ بmmه بmmرانmmگیخته و منسmmبط شmmدن انmmرژی از
م mm mنبع خ mm mود اش mm mاره دارد .ای mm mن ح mm mال mm mت ب mm mروز
انmرژی هmم بmرای حmمله و هmم بmرای دفmاع بmهکmار
م mm m m m m mی رود .واژه Ward Oﬀب mm m m m m mه وی mm m m m m mژگ mm m m m m mی
ان mmبساط mmی و رو ب mmه ب mmیرون ب mmودن ای mmن ش mmکل از
ان mm mرژی اش mm mاره دارد .در م mm mتون ق mm mدی mm mمی ای mm mن
ویmmژگmmی را هmmمانmmند عmmامmmلی کmmه بmmاعmmث مmmی شmmود
چmm mوب روی آب شmm mناور بmm mمانmm mد ،مmm mیدانmm mند .بmm mه
ب mm mیان دی mm mگر ای mm mن ح mm mال mm mت اب mm mراز ان mm mرژی چ mm mی
ف mmضای mmی در اط mmراف ب mmدن ای mmجاد م mmیک mmند ک mmه
مانع نفوذ ضربه حریف به بدن میشود.
ایmmن حmmالmmت انmmرژی در تmmایچmmی پmmایmmه و اسmmاس
تmm mقریmm mبا تmm mمام حmm mالmm mتهmm mا و تmm mکنیکهmm mای دیmm mگر
تmmایچmmی اسmmت .در بmmدن ابmmراز ایmmن انmmرژی بmmه
شmmکل تmmنظیم کmmمانهmmای بmmدن انmmجام مmmیشmmود.
ب mmا ت mmنظیم ک mmمآنه mmا ب mmه ش mmکل م mmنحنی و ان mmبساط mmی ،ف mmضای mmی ب mmرای ب mmروز ای mmن ان mmرژی در ب mmدن ف mmراه mmم
مmmیشmmود .در ایmmن حmmالmmت از یmmک سmmو بmmدن در مmmقابmmل ضmmربmmه حmmریmmف در مmmوقmmعیت مmmناسmmبی قmmرار گmmرفmmته و
میتواند به خوبی ضربه را از خود دور کند.

۴۲

از سmوی دیmگر در وضmعیت حmمله بسmتری فmراهmم مmیشmود کmه انmرژی از درون بmدن بmه شmکل انmفجاری و
رو بmmه بmmیرون حmmرکmmت کmmرده و بmmه حmmریmmف مmmنتقل شmmود .اعmmمال نmmیرو بmmه هmmر یmmک از جهmmتهmmای روبmmهرو ،بmmاال،
پایین ،چپ و راست ،میتواند انجام شود.

ایmن شmکل از ابmراز انmرژی مmنحصر بmه تmایچmی نیسmت و در سmایmر سmبکهmای درونmی مmانmند شmینگای و
باگوا نیز بهکارگرفته میشود.

لو )Lu ( Rollback
ل mm mو ح mm mال mm mتی از اب mm mراز ان mm mرژی اس mm mت ک mm mه در آن ن mm mیروی ورودی ب mm mا اس mm mتفاده از ح mm mرک mm mته mm mای mm mی ف mm mیزی mm mکی
مmmنحنیشmmکل جmmذب مmmیشmmود .بmmهطmmور کmmلی ایmmن حmmالmmت انmmرژی دفmmاعmmی اسmmت ،امmmا در بmmرخmmی مmmوقmmعیتهmmای
حmmمله هmmم بmmهکmmار مmmیرود .مmmعموالً جهmmت حmmرکmmت ایmmن انmmرژی بmmه سmmمت عmmقب اسmmت .در حmmالmmتهmmای پیشmmرفmmته
جهmتهmای پmایmین ،جmلو و بmاال نmیز قmابmل اسmتفادهانmد .مmهمتmریmن خmاصmیت ایmن حmالmت از انmرژی ایmن اسmت کmه
فرصتی برای رزمیکار فراهم میکند تا بتواند از انرژی درونی خودش برای حمله استفاده کند.
در ایmmن الmmگو زمmmانmmی کmmه حmmریmmف حmmملهای انmmفجاری انmmجام مmmیدهmmد ،نmmیروی او تmmوسmmط تmmایچmmی کmmار جmmذب
مmm mیشmm mود .در نmm mتیجه حmm mریmm mف بmm mرای لحmm mظهای غmm mافmm mلگیر و آسmm mیبپmm mذیmm mر مmm mیشmm mود .بmm mرای درک بهmm mتر ایmm mن
غmmافmmلگیری ،فmmردی را تmmصور کmmنید کmmه قmmصد دارد بmmا ضmmربmmه شmmدیmmد بmmدن خmmود د ِر یmmک خmmانmmه را بmmاز کmmند .ایmmن
فmmرد انmmتظار دارد مmmوقmmع بmmرخmmورد بmmدنmmش بmmا یmmک مmmقامmmت و سmmختی مmmواجmmه شmmود .حmmال اگmmر دقmmیقا ً چmmند لحmmظه
قmبل از بmرخmورد بmدن ایmن فmرد بmه در ،در بmاز شmود ،فmرد غmافmلگیر مmیشmود .حmتی مmمکن اسmت تmعادل خmود را
از دس mmت ب mmده mmد .ای mmن ک mmام mالً م mmشاب mmه ح mmال mmتی اس mmت ک mmه در زم mmان اس mmتفاده از ال mmگوی ل mmو در ت mmایچ mmی رخ
مmmیدهmmد .حmmریmmف انmmتظار دارد در مmmقابmmل ضmmربmmهاش ،بmmا نmmوع سmmختی و مmmقاومmmت روبmmهرو شmmود .در حmmالmmیکmmه
تایچی کار با استفاده از این الگو نیروی وی را جذب میکند.
ای mmن ال mmگو ن mmمود ب mmارز و م mmشخص ص mmفت ن mmرم ب mmودن در ت mmایچ mmی اس mmت .م mmیش mmود گ mmفت ی mmکی از ع mmلته mmای
اصmلی کmه تmایچmی بmه عmنوان سmبکی نmرم در مmیان هmنرهmای رزمmی شmناخmته مmیشmود ،بmهکmارگmیری ایmن الmگو
در م mmبارزه اس mmت .ک mmمتر س mmبکی از م mmیان ه mmنره mmای رزم mmی ب mmه ان mmدازه ت mmایچ mmی از ای mmن ال mmگو اس mmتفاده ک mmند.
الmmگوی لmmو ایmmن قmmابmmلیت را بmmه تmmایچmmیکmmار مmmیدهmmد کmmه بmmتوانmmد در مmmقابmmل حmmریmmفی قmmویتmmر از خmmود کmmه نmmیروی
بیشتر و سنگینتری اعمال میکند ،مقاومت کند.

۴۳

الگوی لو به دو شکل میتواند اجرا شود:
 Xian Lu .1یا Small Rollback
 :در این حالت با استفاده از
نیروی دستها و بازوها ،نیروی
دستان حریف به سمت طرفین
بدن هدایت میشود.
 Da Lu .2یا :Large Rollback
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 میشود.

جی )Ji (Press
در ایmن حmالmت انmرژی از مmنبع اصmلی در مmسیر حmرکmتی مسmتقیم ،بmه سmمت بmیرون حmرکmت مmیکmند .شmکل
حmرکmت و اعmمال نmیروی حmالmتهmای مmختلفی مmیتmوانmد داشmته بmاشmد .مسmتقیم بmه جmلو ،بmاال ،پmایmین ،طmرفmین
یmا زاویmه دار .اعmمال نmیرو مmعموالً از بmازوهmا و پشmت دسmتهmا انmجام مmیشmود .ایmن الmگو بmرای حmملهکmردن
به حریف استفاده میشود.
ایmmن الmmگو بmmه حmmالmmت فmmشار امmmا بmmهطmmور غmmیرمسmmتقیم اطmmالق مmmیشmmود ،در ایmmن حmmالmmت یmmک دسmmت روی بmmدن
ح mm mری mm mف ق mm mرار م mm mیگ mm mیرد و دس mm mت دی mm mگر ک mm mه ن mm mیروی
اص mm m mلی را ق mm m mرار اس mm m mت اع mm m mمال ک mm m mند روی دس mm m mت
خ mm mودم mm mان ن mm mیرو را اع mm mمال م mm mیک mm mند و ن mm mیرو ب mm mهط mm mور
غmیرمسmتقیم بmه حmریmف اعmمال مmیشmود .ایmن الmگو بmه
دلmmیل اعmmمال غmmیرمسmmتقیم نmmیرو حmmالmmتی فmmریmmبنده و در
تویی شو نیز کاربرد زیادی دارد.
حmالmت دیmگری از اجmرای ایmن الmگو ،اعmمال فmشار دو
دسmت بmه سmمت یmکدیmگر اسmت .بmه شmکلی کmه کmف دو
دسmm mت رو بmm mه سmm mمت هmm mمدیmm mگر اسmm mت و آنهmm mا را بmm mه
سmm mمت هmm mم فmm mشار مmm mیدهmm mیم .در ایmm mن حmm mالmm mت هmm mدف
متمرکز کردن نیروی دو دست روی نقطهای خاص و معموالً جایی در درون بدن حریف است.

۴۴

آن ): An (Push
کmلمه  Anبmه مmعنای کmوبmیدن یmا فmشار دادن اسmت .ایmن الmگو کmه بmرای حmمله و ضmربmه اسmتفاده مmیشmود،
بmه هmرگmونmه فmشار و ضmربmه بmه سmمت جmلو و بmاال گmفته مmیشmود و مmیتmوانmد بmا یmک دسmت یmا هmر دو دسmت
انجام گیرد .جهتهای اعمال نیرو به سمت جلو ،باال ،چپ یا راست میتواند باشد.
در ایmm mن الmm mگو بmm mا اعmm mمال نmm mیرو بmm mه سmm mمت پmm mایmm mین کmm mه مmm mعموالً در پmm mاهmm mا و بmm mه سmm mمت زمmm mین رخ مmm mیدهmm mد،
پش mmتوآنه mmای م mmحکم و ق mmوی ب mmرای دس mmته mmا ای mmجاد م mmیش mmود .ای mmن ک mmار ق mmدرت ن mmفوذ ض mmرب mmات دس mmته mmا را
اف mm m mزای mm m mش م mm m mیده mm m mد .ای mm m mن ال mm m mگو را
مmm mیشmm mود بmm mه حmm mالmm mت دریmm mبل کmm mردن در
بmm m m mسکتبال تشmm m m mبیه کmm m m mرد .در هmm m m mنگام
دری mmبل ک mmردن ،ب mmازی mmکن ن mmیروی mmی رو ب mmه
پmmایmmین بmmه تmmوپ وارد مmmیکmmند .ایmmن کmmار
در ن mmهای mmت منج mmر ب mmه ح mmرک mmت ت mmوپ ب mmه
سmmمت بmmاال مmmیشmmود .در زمmmان اجmmرای
الmmگو آن  ،عmmکسالmmعمل نmmیرویmmی کmmه بmmه
سmmمت پmmایmmین وارد مmmیشmmود در نmmهایmmت
از طmریmق دسmتهmا و بmازوهmا بmه حmریmف
منتقل میشود.

تسای )Cai (Pluck
ایmن الmگو مmربmوط بmه گmرفmنت و قmفل کmردن مmفاصmل حmریmف بmه ویmژه آرنmج اسmت .مmعموالً آرنmج یmا مmچ دسmت
گmmرفmmته ،قmmفل شmmده و بmmعد از آن هmmدایmmت حmmریmmف بmmه سmmمت پmmایmmین یmmا طmmرفmmین انmmجام مmmیشmmود .در ایmmن الmmگو
هmدف هmدایmت حmریmف بmه سmمتی اسmت کmه مmدنmظر مmا اسmت بmه گmونmهای کmه یmا تmعادل او از بmین مmیرود یmا
در موقعیتی مناسب برای حمله بعدی ما قرار میگیرد.
ای mmن ال mmگو در ح mmقیقت ت mmرک mmیبی از دو ال mmگوی ل mmو و آن اس mmت .اب mmتدا ب mmا اس mmتفاده از ال mmگوی ل mmو ن mmیروی
حmmریmmف جmmذب و سmmپس بmmهطmmور نmmاگmmهانmmی الmmگوی آن بmmرای قmmفل کmmردن یmmا ضmmربmmه زدن بmmه حmmریmmف اسmmتفاده
میشود.

۴۵

لیه )Lie (Split ,Rend
ایmmن الmmگو تmmرکmmیبی از الmmگوهmmای پmmنگ و جmmی اسmmت .در ایmmن الmmگو دو نmmیروی یmmانmmگ داریmmم کmmه از مmmبدا خmmود
در حmmال حmmرکmmت بmmه سmmمت بmmیرونانmmد ،امmmا در جهmmتهmmای مmmخالmmف هmmم حmmرکmmت مmmیکmmنند .ایmmن کmmار منجmmر بmmه
بmmروز حmmالmmتی انmmفجاری مmmیشmmود کmmه هmmمه چmmیز را از هmmم جmmدا مmmیکmmند .در نmmتیجه لmmیه بmmه هmmر نmmوع اعmmمال
نmیرو کmه بmه صmورت خmالف جهmت هmم اعmمال شmونmد ،گmفته مmیشmود .هmمانmند شmکافmنت یmک تmنه درخmت بmه دو
قmmسمت .بmmرای مmmثال وقmmتی دسmmتهmmا حmmالmmت جmmداشmmونmmده یmmا نmmزدیmmکشmmونmmده دارنmmد )یmmعنی بmmردارهmmای نmmیروی
آنه mmا خ mmالف جه mmت ه mmم هس mmتند ،ن mmیروه mmای ای mmن ب mmرداره mmا ب mmا ی mmکدی mmگر ج mmمع م mmیش mmود( ن mmیروه mmا م mmضاع mmف
مmیشmونmد و یmکدیmگر را تشmدیmد مmیکmنند .اسmتفاده از ایmن دو نmیروی خmالف هmم ،بیشmتر بmرای بmرهmم زدن
تعادل حریف و یا قفل کردن او استفاده میشود.

ژو )Zhou (Elbow
ایmن الmگو مmربmوط بmه اسmتفاده از آرنmج اسmت ،ژو هmم بmرای حmمله اسmتفاده مmیشmود و هmم بmرای دفmاع .در
مmmوقmmعیت حmmمله ،ضmmربmmه آرنmmج بmmه نmmقاط حmmساس حmmریmmف بmmه ویmmژه قmmفسه سmmینه انmmجام مmmیشmmود .در مmmوقmmعیت
دفmاع ،از نmیروی آرنmج بmرای خmنثی کmردن و دفmع یmک حmمله ،یmا پmیچانmدن دسmت حmریmف یmا قmفل کmردن بmازو
استفاده میشود.

کائو )Kao (Bump
هmmرگmmونmmه ضmmربmmه بmmا شmmانmmه ،تmmنه ،بmmازوهmmا ،پشmmت کmmمر ،لmmگن ،زانmmو و بmmاسmmن را در تmmایچmmی در شmmاخmmه کmmائmmو
تmmقسیمبmmندی مmmیکmmنند .ایmmن الmmگو بیشmmتر بmmرای مmmبارزات فmmاصmmله نmmزدیmmک کmmاربmmرد دارد و مmmعموالٌ بmmه عmmنوان
ضmmربmmهی تmmمامکmmننده اسmmتفاده مmmیشmmود .در اجmmرای تmmکنیکهmmای چmmیننmmا ،در مmmواقmmعی کmmه از بmmدن و دیmmگر
بmخشهmای اشmارهشmده بmرای قmفل کmردن حmریmف یmا تmمام کmردن ضmربmه و هmدایmت حmریmف اسmتفاده مmیشmود،
این الگو بهکارگرفته شده است.
ایmن الmگو بیشmتر در مmبارزههmایmی بmا دامmنهی نmزدیmک اسmتفاده مmیشmود و بیشmتر بmرای هmدف بmرهmم زدن
تعادل حریف کاربرد دارد .در عین حالت ضربات در این الگو میتوانند بسیار آسیب زننده باشند.

استراتژی مبارزه در تایچی
در بmmخشهmmای قmmبل اصmmول پmmایmmه در ضmmربmmههmmا و تmmکنیکهmmای تmmایچmmی مmmعرفmmی شmmدنmmد .یmmک تmmایچmmیکmmار در
زمmان مmبارزه تmرکmیبی از الmگوهmای فmوق را در تmکنیکهmا و ضmربmههmای خmود اسmتفاده مmیکmند .درهmر لحmظه
بسmته بmه مmوقmعیت حmریmف و شmرایmط مmبارزه ،تmایچmیکmار تmصمیم مmیگmیرد کmدامیmک از الmگوهmا را در قmالmب
چmmه تmmکنیکهmmایmmی بmmهکmmار گmmیرد .ولmmی اگmmر بmmخواهmmیم سmmناریmmوی کmmلی مmmبارزه بmmه سmmبک تmmایچmmی را بmmررسmmی
کmنیم ،الmگوی مmشخصی بmرای آن قmابmل تmرسmیم اسmت؛ الmگویmی کmه مmنطق کmلی تmوالmی اسmتفاده از سmیزده
الگو و تکنیکها را تعریف میکند.

۴۶

یmmک تmmایچmmیکmmار در یmmک مmmبارزه اول از هmmمه دفmmاع را در اولmmویmmت خmmود قmmرار مmmیدهmmد .بmmر هmmمین اسmmاس،
س mmعی م mmیک mmند ف mmاص mmلهی خ mmود را ب mmا ح mmری mmف در دام mmنه ب mmزرگ ن mmگه دارد و م mmنتظر ح mmمله ح mmری mmف ب mmمان mmد.
زمmانmی کmه حmریmف حmمله را انmجام دهmد ،ابmتدا خmود را از مmسیر ضmربmه یmا حmمله حmریmف خmارج مmیکmند یmا
بmه نmوعmی ضmربmه را دفmع یmا منحmرف مmیکmند .سmپس بmا اسmتفاده از دسmتهmا بmه حmریmف مmتصل مmیشmود و
بر اساس اصل چسبندگی در توییشو ،خود را به او متصل نگه میدارد.
در ای mmن ح mmال mmت م mmیت mmوان mmد ف mmاص mmلهی خ mmود را ب mmا ح mmری mmف ب mmه دام mmنه م mmتوس mmط ی mmا ک mmوچ mmک ،ک mmاه mmش ب mmده mmد و
دسmتهmای خmود را بmه دسmتهmا و بmدن حmریmف بچسmبانmد .در ایmن دامmنههmا هmدف اولmیه بmر هmم زدن تmعادل
حmریmف اسmت .مmبارز تmایچmیکmار بmا کmمک گmرفmنت از فmنونmی کmه در تmمریmن تmویmیشmو فmراگmرفmته اسmت ،تmالش
میکند حریف خود را در وضعیت عدم تعادل قرار دهد.
زمmانmی کmه تmعادل حmریmف از بmین رفmت و ذهmن حmریmف درگmیر حmفظ تmعادل یmا بmازگشmت بmه وضmعیت مmتعادل
شmmد ،تmmایچmmیکmmار فmmرصmmت خmmواهmmد داشmmت دسmmتهmmای خmmود را جmmدا کmmند و ضmmربmmهی نmmهایmmی و تmmمامکmmننده
خود را که معموالً به شکل فاجین اجرا میشود ،وارد کند.

۴۷

گزیدهای از خبرها
ووش$و | ت$ای چ$ی | چ$ی کُ$نگ | رهسـ$ان
دورهی ج$دی$د چ$ی کُ$نگ
دورهی جmmدیmmد چmmی کُmmنگ تmmخصصی آکmmادمmmی
رهس mmان از پ$$نجشنبه  ۲۳آذر م mmاه س mmاع mmت
 ۱۵:۳۰ال mm m mی  ۱۷:۳۰ب mm m mرگ mm m mزار م mm m mی ش mm m mود ،
شmm mایmm mان ذکmm mر اسmm mت سmm mمینار مmm mعارفmm mهی ایmm mن
دوره روز پmmنجشنبه  ۲آذر در مmmرکmmز مmmشاوره
سmالمmت هmانmا بmرگmزار گmردیmد و حmدود  ۵۰نmفر
از ع mmالق mmهم mmندان چ mmی کُ mmنگ در ای mmن س mmمینار
ح mmضور داش mmتند .ظ mmرف mmیت ای mmن دوره در ح mmال
حmmاضmmر تmmکمیل مmmی بmmاشmmد ،عmmالقmmه مmmندان مmmی
ت mm m m mوان mm m m mند ب mm m m mرای دورهی ب mm m m mعد ک mm m m mه اح mm m m mتماال
اس mm mفندم mm mاه ب mm mرگ mm mزار م mm mی ش mm mود ،در لیس mm mت

پايان سلطه چني؛

انتظار ثبت نام نمایند.

قهرماني تاريخي ووشوي ايران در

ک$ارگ$اه ی$ی چ$ینگ
س mmوم mmین دورهی ی mmی چ mmینگ ،مه mmر و آب mmان ۹۶

آوردگاه جهانی

در ک mmلینیک ه mmان mmا ب mmرگ mmزار ش mmد .ای mmن دوره ک mmه
وی mmژه ه mmنرج mmوی mmان چ mmی کُ mmنگ و ف mmنگ ش mmوی mmی

تيم ملي ووشوي ايران براي نخستني بار عنوان نخست مسابقات

مmm mوسmm mسه اسmm mت ،بmm mا اسmm mتقبال عmm mالقmm mهمmm mندان

قهرماني جهان را به دست آورد و به سلطه طوالني مدت چيني

بmرگmزار شmد .عmالقmهمmندان بmرای دورهی بmعدی

ها در اين رشته پايان داد.

مmی تmوانmند در لیسmت انmتظار ثmبت نmام نmمایmند.

چmهاردهmمني دوره رقmابmت هmاي ووشmوي قهmرمmانmي بmزرگmساالن جmهان
کmه از روز جmمعه بmه مmيزبmانmي شهmر »کmازان« روسmيه آغmاز شmده بmود،
س mmه ش mmنبه ش mmب ب mmا قه mmرم mmان mmي ف mmرام mmوش نش mmدن mmي ت mmيم ک mmشورم mmان در
بmخش سmانmدا بmه پmايmان رسmيد تmا مmوفmقيتي بmه يmادمmانmدنmي در سmرزمmني

ایmن دوره احmتماال در بmهار  ۹۷تmکرار خmواهmد
شد.

دوره تح$لیل رف$تار م$تقاب$ل
دورهی تح mmلیل رف mmتار م mmقاب mmل ب mmرای اول mmین ب mmار

ت mmزاره mmا ب mmراي ورزش ک mmشورم mmان ث mmبت ش mmود.در ت mmمام mmي س mmيزده دوره

در آکmادمmی رهسmان بmرگmزار گmردیmد .ایmن دوره

گ mmذش mmته اي mmن م mmساب mmقات ت mmيم چ mmني ک mmه مه mmد ووش mmوي ج mmهان م mmحسوب

از تmmاریmmخ  ۱۴آذر روزهmmای سmmه شmmنبه سmmاعmmت

مي شود در بخش ساندا به قهرماني رسيده بود.

 ۱۷:۳۰بmm mه مmm mدت  ۲۴جmm mلسه ادامmm mه خmm mواهmm mد

س mmان mmداک mmاران ت mmيم م mmلي ووش mmوي اي mmران ب mmا کس mmب ه mmفت م mmدال ط mmال و
يmک نmقره بmر سmکوي قهmرمmانmي جmهان تmکيه زدنmد تmا بmا کmوالک خmود در
روسيه به حکومت چيني ها پايان دهند.
چmني بmا هmفت طmال بmه نmايmب قهmرمmانmي رسmيد و روسmيه بmا دو طmال ،يmک
نقره و دو برنز سوم شد.

۴۸

داشت.
مmm m mدرس ایmm m mن دوره  ،خmm m mانmm m mم نmm m mینا آسmm m mیایmm m mی
هستند.

در ب mm mخش س mm mان mm mدا ب mm mراي ت mm mيم اي mm mران ال mm mهه م mm mنصوري mm mان،
شه mm m mرب mm m mان mm m mو م mm m mنصوري mm m mان ،م mm m mري mm m mم ه mm m mاش mm m mمي ،م mm m mحسن
محmمدسmيفي ،يmوسmف صmبري ،مmعني تmقوي و مmيالد عmارفmي
مmقام مmدال طmال کسmب کmردنmد و حmميد رضmا قmلي پmور نmقره
گرفت.
در مجmm mموع دو بmm mخش تmm mالmm mو و سmm mانmm mدا نmm mيز تmm mيم ايmm mران بmm mا
هش mmت ن mmشان ط mmال ،ي mmک ن mmقره و دو ب mmرن mmز و ي mmک پ mmله ص mmعود
نسبت به دوره گذشته در جايگاه دوم ايستاد.
چ mmني ب mmا  15ط mmال قه mmرم mmان ش mmد و ه mmنگ ک mmنگ ب mmا پ mmنج ط mmال،
سه نقره و سه برنز بر سکوي سومي ايستاد.
**اسmامmي مmدال آوران تmيم مmلي ووشmوي ايmران بmديmن شmرح
است:
*طال/
ت mm mيم دوئ mm mلني )ف mm mرش mm mاد ع mm mرب mm mي ،ن mm mوي mm mد م mm mکون mm mدي و ام mm mير
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

ت$شکر دک$تر ع$لين$ژاد از اق$دام
آزادپ$ور؛ دوب$اره ت$اري$خس$از
ش$دي$د
رئيس فدراسيون ووشو در پيامي از اقدام
انسان دوستانه »خديجه آزادپور« قهرمان
ووشوي جهان تشکر کرد.
»خmm mديmm mجه آزادپmm mور« قهmm mرمmm mان ووشmm mوي جmm mهان و
آس mm m m mيا م mm m m mدال ط mm m m mالي خ mm m m mود در ب mm m m mازي ه mm m m mاي
آسmيايmي 2010گmوانmگژو را بmه قmيمت دو مmيليارد
ت mm mوم mm mان ب mm mه ف mm mروش رس mm mان mm mد ت mm mا ص mm mرف اح mm mداث
ب mm mيمارس mm mتان در روس mm mتاي »ق mm mره ب mm mالغ« س mm mرپ mm mل
ذهاب شود.
در ايmmن راسmmتا دکmmتر مهmmدي عmmلينmmژاد در پmmيامmmي
از اقدام اين قهرمان ووشو قدرداني کرد.
در منت پيام آمده است:
س mmرک mmار خ mmان mmم خ mmدي mmجه آزادپ mmور ،ورزش اي mmران
هيچگاه نام شما را از ياد نخواهد برد.
در ب mm mازيه mm mاي آس mm mياي mm mي  2010گ mm mوان mm mگژو ب mm mا
کس mm m mب نخس mm m mتني م mm m mدال ط mm m mالي ت mm m mاري mm m mخ ورزش
ب mmان mmوان اي mmران در اي mmن روي mmداد م mmهم ،ت mmاري mmخس mmاز
ش mm mدي mm mد و ام mm mروز ب mm mا ه mm mزي mm mنه ک mm mردن اي mm mن م mm mدال
ارزش mm m mمند در راس mm m mتاي ک mm m mمک ب mm m mه ه mm m mموط mm m mنان
ع mmزي mmزم mmان در ک mmرم mmان mmشاه دوب mmاره ت mmاري mmخ را رق mmم
زديد.
از خ mmداون mmد م mmنان ب mmراي ش mmما ک mmه از اف mmتخارات
ووشmوي ايmران و جmهان هسmتيد ،آروزي مmوفmقيت
در تmm mمامmm mي مmm mراحmm mل زنmm mدگmm mي را دارم و مmm mطمئن
هس mm mتم ک mm mه اق mm mدام ارزش mm mمند ش mm mما ه mm mيچگ mm mاه از
اذهان مردم ايران اسالمي پاک نخواهد شد.
خ mm mدي mm mجه آزادپ mm mور در اي mm mن خ mm mصوص ب mm mه رواب mm mط
عmmمومmmي فmmدراسmmيون ووشmmو گmmفت» :مmmدال طmmاليmmي
ک mm mه در ب mm mازيه mm mاي آس mm mياي mm mي  2010گ mm mوان mm mگژو
کس mm mب ک mm mردم ،نخس mm mتني ط mm mالي ب mm mان mm mوان ورزش
ايmm m mران در بmm m mازيهmm m mاي آسmm m mيايmm m mي بmm m mود و ارزش

۴۹

مسابقات جهاني کونگ فو؛ پايان درخشش
نمايندگان کشورمان با کسب  ۹مدال

دک$ترس$لطان$يف$ر :ت$وج$ه ب$ه
ورزش ب$ان$وان ت$اک$يد
رئ$يسج$مهور اس$ت
وزير ورزش و جوانان در حاشيه ديدار با
عوامل فيلم »صفر تا سکو« که در حضور
دکتر علينژاد برگزار شد،گفت» :تاکيد آقاي
دکتر روحاني به همه اعضاي دولت و
دستگاهها ايجاد و حفظ روحيه نشاط ،اميد و
شادابي در جامعه است«.

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  57کشور جهان حضور داشتند.
تيم ايران در اين رويداد جهاني با کسب يک مدال طال ،دو
نقره و  6برنز 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

۵۰

بmm m m mه گmm m m mزارش پmm m m mايmm m m mگاه خmm m m mبري وزارت ورزش و
ج mmوان mmان دک mmتر س mmلطان mmيف mmر در دي mmدار ب mmا دک mmتر
مه mm mدي ع mm mلين mm mژاد ،رئ mm mيس ف mm mدراس mm mيون ووش mm mو و
ه mm mمچنني ک mm mارگ mm mردان ،ت mm mهيهک mm mننده و شه mm mرب mm mان mm mو
مmmنصوريmmان قهmmرمmmان ووشmmوي جmmهان بmmا تmmاکmmيد بmmه
تmm m mاثmm m mير ايmm m mن فmm m mيلم در تmm m mقويmm m mت اراده و اهmm m mتمام
ورزش mm m m mکاران گ mm m m mفت» :ي mm m m mکي از م mm m m mهمت mm m m mري mm m m mن
بmرنmامmههmاي اعmالمشmدهی مmن بmراي وزارت ورزش
و جmmوانmmان ايmmن بmmود کmmه کmmمک کmmنيم ورزش بmmانmmوان
و دخmm mتران مmm mا بmm mه حmm mق و جmm mايmm mگاه واقmm mعي خmm mود
برسند«.
ب mm mرگ mm mزار خ mm mواه mm mد ش mm mد  .و در پ mm mای mm mان دوره ب mm mه
ش mmرک mmت ک mmنندگ mmان گ mmواه mmینام mmه دورهی پیش mmرف mmته
مربیگری تای چی اعطا می شود .
وزيmmر ورزش و جmmوانmmان افmmزود» :ورزش دخmmتران
م mm mا ب mm mيدل mm mيل دچ mm mار ي mm mک س mm mري مح mm mروم mm mيت و
ت mmنگناس mmت .ب mmا رع mmاي mmت م mmسائ mmل ش mmرع mmي م mmيش mmود
ش mm m mراي mm m mط ح mm m mضور ب mm m mان mm m mوان را در ب mm m mسياري از
عmm mرصmm mههmm mا و رشmm mتههmm mاي ورزشmm mي فmm mراهmm mم کmm mرد.
خ mm m mوش mm m mبختان mm m mه از اب mm m mتداي دول mm m mت ي mm m mازده mm m mم و
ب mmخصوص در اي mmن چ mmهارده م mmاه mmي ک mmه م mmسئول
وزارت ورزش و ج mm mوان mm mان هس mm mتم ب mm mا خ mm mيزي ک mm mه
ب mmرداش mmتيم در چ mmهار ،پ mmنج م mmورد م mmجوز ح mmضور
ب mm mان mm mوان ب mm mاح mm mجاب را در م mm mساب mm mقات ب mm mنيامل mm mللي
گ mm mرف mm mتيم .اول mm mني رش mm mته ب mm mسکتبال ب mm mود و س mm mپس
اسmکي روي آب ،سmهگmانmه و سmپک تmاکmرا از ايmن
جمله هستند و اين روند ادامه خواهد داشت.

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.
بmmه گmmزارش روابmmط عmmمومmmي فmmدراسmmيون ووشmmو؛ ايmmن مmmراسmmم
در مجmmموعmmه پmmرديmmس چmmارسmmو بmmرگmmزار شmmد و سmmپس مسmmتند
فوق به اکران درآمد.
مسmتند صmفر تmا سmکو بmه زنmدگmي الmهه ،شهmربmانmو و سmهيال
مmmنصوريmmان قهmmرمmmانmmان ووشmmوي جmmهان پmmرداخmmته اسmmت و از
اول آذرمmmاه در سmmينماهmmاي سmmراسmmر کmmشور بmmه نmmمايmmش در
ميآيد.
در م mmراس mmم ش mmب گ mmذش mmته دک mmتر »ع mmبدالح mmميد اح mmمدي« و
خmm m mانmm m mم »فmm m mريmm m mبا محmm m mمديmm m mان« مmm m mعاونmm m mان وزارت ورزش و
جmmوانmmان ،دکmmتر مهmmدي عmmلينmmژاد رئmmيس فmmدراسmmيون ووشmmو،
عmوامmل ايmن مسmتند و جmمع کmثيري از چهmرههmاي ورزشmي و
هنري حضور داشتند.

۵۱

تmmوجmmه بmmه ورزش بmmانmmوان تmmاکmmيدي اسmmت کmmه جmmناب
رئmmيسجmmمهور هmmم هmmمواره داشmmتند و در دو ،سmmه
دورهاي کmه مmن را بmراي وزارت ورزش بmه مجmلس
مmعرفmي کmردنmد بmه تmوسmعه ورزش بmانmوان تmوصmيه و
س mm mفارش وي mm mژه داش mm mتند .ال mm mبته االن ه mm mم ب mm mراي
ورزش ب mm mان mm mوان ب mm mاي mm mد ف mm mضاه mm mا و س mm mال mm mنه mm mاي
بيش mmتري را اخ mmتصاص ده mmيم ک mmه ب mmه م mmرور اي mmن
کار در حال انجام است«.
وزيmm m m mر ورزش و جmm m m mوانmm m m mان در خmm m m mصوص فmm m m mيلم
"ص mmفر ت mmا س mmکو" گ mmفت» :اي mmن ف mmيلم ي mmک روح mmيه
ن mm mشاط ،ام mm mيد و ش mm mاداب mm mي در ج mm mام mm mعه ت mm mزري mm mق
مmيکmند .تmاکmيد ريmيس جmمهور در جmلسات دولmت
بmmه وزارتmmخانmmههmmا و دسmmتگاههmmا گسmmترش و حmmفظ
نmشاط ،شmادابmي و امmيد در جmامmعه بmوده اسmت و
بmm mه هmm mمه اعmm mضاي هmm mيات دولmm mت ايmm mن دسmm mتور را
دادنmد کmه بmا اسmتفاده از هmمه ابmزار مmمکن امmيد
به زندگي را تقويت کنند«.
دکmmتر سmmلطانmmي فmmر افmmزود» :در فmmضاي مmmجازي
کmmه بmmازخmmورد ايmmن فmmيلم را مmmيبmmينم کmmام mالً تmmزريmmق
روحmmيه نmmشاط و امmmيد بmmه آيmmنده حmmس مmmيشmmود و
ج mm m mاي ت mm m mقدي mm m mر وي mm m mژه از ع mm m mوام mm m mل اي mm m mن ف mm m mيلم و
خ mm mواه mm mران م mm mنصوري mm mان دارد .ام mm mيدواري mm mم ف mm mتح
ب mmاب mmي ب mmشود ت mmا در زن mmدگ mmي س mmاي mmر ورزش mmکاران
نmmخبه مmmملکت کmmه اکmmثرا ً از قشmmر ضmmعيف جmmامmmعه
هسmmتند و بmmا يmmک اراده و عmmزم ويmmژه بmmه بmmاالتmmريmmن
مقامها رسيدهاند ،به تصوير کشيده شود«.
وزي mmر ورزش و ج mmوان mmان وي mmژگ mmي ف mmيلم ص mmفر ت mmا
سmکو را روايmت زنmدگmي سmه خmواهmر مmوفmق از يmک
خ mm mان mm mواده ض mm mعيف ب mm mه ل mm mحاظ م mm mال mm mي دانس mm mت و
افmm m mزود» :در جmm m mامmm m mعهاي کmm m mه محmm m mدوديmm m mتهmm m mاي
مmm mختلفي بmm mراي بmm mانmm mوان وجmm mود دارد ايmm mن اتmm mفاق
م mm mهم اف mm mتاده اس mm mت ک mm mه وي mm mژگ mm mي خ mm mاص mm mي ب mm mه
مmmحتواي ايmmن فmmيلم داده اسmmت .بmmايmmد بmmرويmmم روي
ديmگر شmخصيتهmاي مmختلف مmوفmق ورزشmي کmار
ک mmنيم .ب mmسياري از کش mmتيگ mmيران م mmا ه mmمني االن
هmم در روسmتاهmا و مmناطmق زنmدگmي مmيکmنند و از
هmمانجmا بmه قهmرمmانmيهmاي بmزرگ رسmيدهانmد .ايmن
سmه خmواهmر قهmرمmان مmيتmوانmند بmراي هmمه جmامmعه
ال mm mگو ب mm mاش mm mند .ي mm mکي از م mm mشکالت mm mي ک mm mه م mm mا در
جmامmعه داريmم نmداشmنت الmگوي مmناسmب اسmت .در
ف mm m mره mm m mنگ دي mm m mني و م mm m mلي م mm m mا ال mm m mگو و آدمه mm m mاي
ت mmاري mmخس mmاز ک mmه ب mmنيانگ mmذار ي mmک ح mmرک mmت ج mmدي mmد
بmودنmد زيmاد داريmم ولmي مmتاسmفانmه کmسانmي امmروز
بmm mه عmm mنوان الmm mگو مmm mعرفmm mي مmm mيشmm mونmm mد کmm mه بيشmm mتر
منجر به انحراف هستند«.
وزيmm mر ورزش و جmm mوانmm mان در پmm mايmm mان گmm mفت» :اگmm mر
اي mmن ف mmيلم ب mmه ل mmحاظ اق mmتصادي ب mmتوان mmد ب mmه ن mmقطه
م mm m mتعادل و م mm m mناس mm m mبي ب mm m mرس mm m mد اي mm m mجاد ان mm m mگيزه
مmيشmود تmا سmايmر تmهيهکmنندگmان بmه عmرصmه ورزش
و ت mmول mmيد م mmحتوا در ب mmخش ورزش ق mmدم ب mmگذارن mmد.
ب mmناب mmراي mmن ه mmمه ب mmاي mmد ک mmمک ک mmنيم ت mmا اي mmن ف mmيلم ب mmه
فروش بااليي برسد«.

تقدير فدراسيون آسيايي ووشو از خدمات
ويژه دکترعلي نژاد

دک$تر ک$اظ$می
ن$ای$ب ری$یس ف$دراس$یون
ج$هان$ی ط$ب س$وزن$ی ش$د
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

فدراسيون ووشو آسيا در جشن سياُمني سالگرد تاسيس
اين فدراسيون از خدمات ويژه دکتر »مهدي علي نژاد«
تقدير کرد.
جشن سي امني سالگرد فدراسيون ووشوي آسيا در شهر

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

»گوانگژو« چني برگزار شد.

شد که درآن بیش از  168تن از روسا و

در اين مراسم» ،يو زاي چينگ« رئيس فدراسيون جهاني

مقامات و متخصصین دانشکده ها و مراکز

ووشو و نايب رئيس کميته بنياملللي املپيک» ،آنتوني گو«

آموزشی -تحقیقاتی طب مکمل بیش از 43
کشور دنیا نامزد عضویت در این

نايب رئيس اجرايي فدراسيون جهاني» ،تيموتي فوک«

فدراسیون جهانی بودند.

رئيس کميته املپيک هنگکنگ و نايب رئيس شوراي املپيک

دراین انتخابات که با حضور کلیه

آسيا ،اساتيد نامدار ووشوي مدرن و پيشکسوتان و

اعضا مجمع عمومی برگزار شد ،دکتر
کاظمی متخصص طب سوزنی و

بنيانگذاران فدراسيون آسيايي اين رشته حضور داشتند.

سنتی و عضو هیات علمی دانشگاه

در اين جشن از افرادي که در توسعه ووشوي آسيا نقش

علوم پزشکی تهران با کسب رای باالیی

موثر و انکار ناپذيري داشتند ،تقدير بعمل آمد.

به عنوان یکی از اعضای هیات رییسه
فدراسیون جهانی طب سوزنی وابسته

در همني راستا از مهدي علي نژاد رئيس فدراسيون

به سازمان جهانی بهداشت و

ايران ،نايب رئيس آسيا و عضو هيات رئيسه فدراسيون

فرهنگستان طب سنتی چین انتخاب

جهاني با اهداي يادبودي از سوي »يان فوک« رئيس

شد .

فدراسيون ووشوي آسيا ،تقدير شد.

۵۲
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