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نوروز 7 سین و روز نشاط و شادی جهانی بر هموطنان جهانیم در حرکتی نوین مبارک
وجود انسان حرکت است و آثار آن در هدایت تن و روان انسانی تبلور و پایایی پیدا میکند. 

همزمــان بــا تحــول طبیعــت تبعــات نــو شــدن انســان نیــز بــا همــت فــردی و اتحــاد جهانــی عملــی 
اســت .

ــه  ــا خــود ب ــج، پیــروزی و حرمــت، ظلــم و ســتم، و تبعیــض را در طــول تاریــخ ب انســان ، درد و رن
ــت  ــد گرف ــکل خواه ــن و روان وی ش ــور ت ــده اش در تبل ــال و آین ــت ح ــیده ، سرنوش ــدک کش ی
فلــذا حــل تالطــم هــای سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی، و روانــی ایجــاب میکنــد کــه انســان بــرای 
آرامــش خــود دارای حیــاط خلــوت موســیقیایی پویــا و نوینــی باشــد خــارج از دســترس اطرافیــان ، 
سیاســتمداران، دولتهــا ، خــاص خــواران و ویــژه خواهــان  یعنــی بــرای تحــول و نــو شــدن در عیــن 
نشــاط بخشــیدن بــه خــود و دیگــران بــا تکیــه برحــرکات مســتقل فــردی در اوج خالقیــت و اعتمــاد 

بــه نفــس میســر اســت .
در رونــد ثمــر بخشــی نــوروز 7 ســین روز شــادی جهانــی تقاضایــی دارم از ســازمانهای المپیــک ، اســپورت اکــورد و ســایر ســازمانهای مــردم نهــاد بشــر 
دوســتانه ، شــرایطی را فراهــم کننــد کــه انســان بــدور از زنــدان مســابقات بظاهــر شــیرین در ورزشــهای رزمــی کــه نشــان واره ای از وحشــیگری بــدوی 
یعنــی مســابقات گالدیاتــوری بشــر اســت ، بــا ســفر بــدرون خــود و بــدون طــرد خویشــتن خویشــن دســت در دســت هــم از هــر مذهــب و نــژاد خــارج 

از اتمســفر هــای سیاســی و ســود جویانــه بــا حرکــت و پویایــی، آینــده بــا نشــاط و امیــد وارکننــده ای بخــود و دیگــران بســازیم .   
نوروز جشن پروانه ها مبارک

گردونــه  در  انســان 
تحــول  و  تغییــر 
اســت کــه آفریــده 
مــی شــود.هر چــه 
در  را  خــود  مــا 
ــره  ــواج دای ــیر ام مس
دگردیســی و برخــورد 
اندیشــه  و  افــکار 
و  کنــش  و  جامعــه 
ــرار دهیــم  واکنــش ق

ــر  ــال نزدیکت ــه کم ــه نقط ــا ســرعت بیشــتری ب ــیر تحــول ب ــن س ای
مــی شــود.جهان امــروز میــدان فراگیــری مهــارت هاســت وایجــاد یــک 
ــا هــزاران ایــده نو،کــه هــر لحظــه دنیــای درون و  تعــادل و تعامــل ب
بــرون مــا را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهد.همراهــان بــا آمــوزش وبهــره 
گیــری از دانــش زمــان در طریقــت دانایــی بایــد در جهــت باورهــای 

اعتقــادی خــود بکوشــیم. 
پــس از شــما مــی خواهــم در ایــن ســال جدیــد احســاس مســؤلیت 
پذیــری خــود را در خانــواده کانــگ فــو تــوآ 21 بــه ســر حــد اعــالء 
برســانید کــه ایــن همــان گردونــه تحــول و آفریــده شــدن شماســت.
جاودانگی پناه شما

آرزو  ســالم:  بــا 
مــی کنــم بــرای 
ــان  ــک همراه یکای
تــا  راهدانــان  از 
ــان طریقت  جهانبان
کانــگ  دانایــی 
ایــن  فوتــوآ21 
بــی  زحمتکشــان 
ــن  ــه بهتری ــا ک ادع
عمــر  لحظــات 
خــود را در خدمــت 
همراهــان  بــه 
ــا  ــو، ب ــاری ن ــد ، به ــپری میکنن ــتی س ــم داش ــچ چش ــدون هی ب
اندیشــه نــو، ســالمتی و شــادابی نــو، تــوام بــا حرکــت بــه تــوان 2 و 
رســتن وجهیــدن از پوســته هــای کهنــه عــادت بــاز دارنــده و خلــق 
و خــوی ضمخت،ایســتایی فکــر و همــه باهــم بســوی ســوتو- ســوی 
نــور و روشــنایی،دانایی تــا بــه اندیشــه پویــای انســانی آرزومنــدم.
 جهانبان جمهور فالح) توآ21(
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ــاد و فرهنگ  ــال اقتص س

بــا عــزم ملــی 
ــت جهادی   و مدیری

بــاد  گرامــی   

----------------------------------------------------------پیام های نوروزی---------------------------------------------------------

معرفی نشریات پیشین سبک
معرفی برخی از نشریات , بولتن ها  و.... مربوط به سبک که در 
دوره های قبل چا شده اند 



به قلم 
سردبیر 

به نام آن که درجان و روان است
توانایی ده هرناتوان است

یاران و همراهان گرامی سالم؛
ــن  ــریه ت ــار نش ــال از انتش ــه دو س ــب ب قری
ــک  ــه ی ــته اســت، نشــریه ای ک و روان گذش
ــماره  ــش ش ــوان پی ــه عن ــماره  از آن را ب ش
تقدیــم حضــور گرامــی تــان کردیــم و قصــد 
ــار  ــوز، انتش ــس از صــدور مج ــه پ ــود ک آن ب
آن ادامــه یابــد، لیکــن بــه دلیــل بــروز برخــی 
ــاپ آن  ــوز چ ــذ مج ــد اخ ــکالت در رون مش
ــت و  ــا هم ــرانجام ب ــا س ــد ت ــر نگردی میس
ــر رســول آهنگــری و  ــه دکت کوشــش بایاروم
پــی گیــری هــای مســتمر ســیر راهــدار علــی 
محمــودی مجــوز نشــریه در اســفند مــاه 92 
ــن و روان  ــام ت ــا ن ــه ب ــه ن ــد، البت اخــذ گردی

ــام )ســوتو(. ــا ن کــه ب
ســوتو نــام خــط چهــارم از تکنیــک هــای 21 
گانــه کانــگ فــو تــوآ 21 اســت و در طریقــت 
دانایــی خطابــی اســت از انســان بــه خــدا، بــه 
ــور و روشــنی،  ــای ســوی خــدا، ســوی ن معن
ــرس از  ــدام ت ــراه، انه ــن وادی هم ــه در ای ک
زندگــی و عبــور از دایــره خــام عقلــی را مــی 
آمــوزد. مــا نیــز بــه همیــن نیــت و بــه امیــد 

ایجــاد یــک زمینــه مناســب در جهــت ارتقــاء 
ــن و  ــد ت ــگ، در دو بع ــش و فرهن ــم و دان عل
ــد  ــم. باش ــر نشــریه نهادی ــام را ب ــن ن روان ای
ــت  ــق طریق ــان صدی ــک همراه ــا کم ــه ب ک
دانایــی از عهــده ایــن وظیفــه خطیــر برآییــم 
و از همــه خواننــدگان، همراهــان، مربیــان 
ــم، در  ــا داری ــه تقاض ــوتان گرانمای و پیشکس
ــالب،  ــم انق ــر معظ ــوی رهب ــه از س ــالی ک س
ــی در  ــائل فرهنگ ــه مس ــام ب ــه و اهتم توج
اولویــت امــور مســئولین قــرار گرفتــه اســت،  
بــا درک رســالت انســانی و اســالمی خویــش 
ــنهادات  ــادات و پیش ــرات، انتق ــه نظ ــا نقط ب
ســازنده خــود، مــا را در هرچــه پربارتــر شــدن 

ــاری نماینــد. نشــریه )ســوتو( ی
ــه ضمــن  ــن شــماره قصــد آن اســت ک در ای
ــو  ــگ ف ــبک کان ــار س ــان اخب ــی و بی معرف
تــوآ 21 و فعالیتهــای آن، بــه معرفــی برخــی 
دانشــکده هــا، آثــار همراهــان، مقــاالت، 
عکســها و توانمندیهــای آنــان در کنــار ســایر 
ــود. ــه ش ــی پرداخت ــی و فرهنگ ــب علم مطال
در طــی چــاپ ایــن شــماره معاونتهــای 
فرهنگــی مناطــق کانــگ فــو تــوآ 21 کشــور 
زحمــات شــایان تقدیــری را متحمــل شــدند 

ــوده  ــگزاری نم ــان سپاس ــه از آن ــه صمیمان ک
ــا را  ــو م ــر نح ــه ه ــه ب ــانی ک ــه کس و از هم
ــم  ــان از قل ــام آن ــاً ن ــد و احیان ــاری نمودن ی
ــوزش مــی طلبــم. ــه پ ــاده اســت صمیمان افت
در پایــان اولیــن شــماره فصلنامــه )ســوتو( را 
ــور از  ــت پ ــر نعم ــدان جاب ــد راه ــه روح بلن ب
دانشــکده ســیاهکل و بایارومــه رضــا کوشــکی 
دانشــکده  از  انصــاری  حســین  همــراه  و 
ســیرجان هدیــه مــی نماییــم کــه در آخریــن 
روزهــای ســال 92 مــرغ جانشــان از دام 
ــتافتند، از  ــی ش ــان باق ــه جه ــد و ب ــن رهی ت
ــت و  ــب رحم ــان طل ــان برایش ــد من خداون

ــم.  ــئلت داری ــرت مس مغف

تا راه قلندری نپویی نشود 
رخساره به خون دل نشویی نشود

سودا چه کنی که تا چو دلسوختگان 
آزاد به ترک جان نگویی نشود

)خیام نیشابوری(

مهراهان عزیز و خوانندگان گرایم، مشا یم وتانید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات و مهچننی آثار خود را جهت 
چاپ در فصلنامه از طریق معاونتهای فرهنگی سبک اکنگ فو وتآ 21 در سراسر کشور و یا به طور مستقمی از 

طریق امییل نشریه به دست ما برسانید.
ضمنًا نشریه به کساین که هبرتین طرح را به عنوان لوگو ی   نشریه طراحی و ارائه منایند جایزه ارزنهد ای 

اهداء خواهد منود.
لوگوی نشریه بایسیت متناسب با نام و فعالیت نشریه و تداعی گر فلسفه ای در طریقت دانایی باشد.
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یا: هب من زیستنی عطا کن هک رد لحظه مرگ، رب بی ثمری لحظه ای هک ربای زیستن گذشته است، حسرت نخورم، و مُردنی عطا کن هک، رب بیهودگیش، سوگوار نباشم. خدا
. ر ات آن را، خود انتخاب کنم، اما آنچنان هک تو دوست می داری بگذا

یا: تو، چگوهن زیستن را هب من بیاموز، چگوهن مردن را خود خواهم آموخت. خدا

یا: مرا از این افجعه پلید مصلحت رپستی هک چون همه گیر شده است، واقحتش از یاد رفته است و بیماری شده است هک، از فرط عمومیتش، ره کس از آن سالم  خدا
ر، ات، هب رعایت مصلحت، حقیقت را ذبح شرعی نکنم. مانده باشد بیمار می نماید مصون بدا

ل ارامش و خوشبختی مکشان. اضطرابهای زبرگ، غمهای ارجمند و حیرتهای عظیم هب روحم عطا کن.لذت اه را هب بندگان حقیرت بخش و ردداهی  یا:مرا هب ابتذا خدا
زعزی رب جانم رزی.

یا رحمتی کن ات ایمان ، انم وانن ربایم نیاورد ، قوتم بخش ات اننم را وحتی انمم را رد خطر ایمانم افکنم ات از آنها باشم هک پول دنیا را می گیرند و ربای دین کار می کنند  خدا
هن از آنها هک پول دین را می گیرند و ربای دنیا کار می کنند . 

ر. یا:عقیده مرا ازدست " عقده ام"مصون بدا خدا
یا:هب من قدرت تحمل عقیده "مخالف" ارزانی کن. خدا

یا:رشدعقلی وعلمی، مرا از فضیلت "تعصب" "احساس" و "اشراق" محروم نسازد. خدا
یا:مرا همواره آگاه وهوشیار دار ات شیپ ازشناختن ردست وکامل کسی یا فکری مثبت یا منفی قضاوت نکنم. خدا

گان ازبار قتاهل دشمن ربای حمله هب دوست نسازد. یا:جهل امیخته باخودخواهی و حسد مرا رای خدا
یا:شهرت، منی را هک:"میخواهم باشم" قربانی منی هک " میخواهند باشم" نکند. خدا

یا:مرا رد ایمان اطاعت مطلق بخش ات رد جهان عصیان مطلق باشم. خدا
یا:هب من » تقوای ستیز« بیاموز ات ردانبوه مسئولیت نلغزم و از تقوای رپهیز مصونم دار ات رد خلوت زعلت نپوسم. خدا

کاری ردسکوت؛ دین،بی دنیا؛ مذهب، بی عوام؛ عظمت، بی انم؛ خدمت، بی انن؛  ؛ کار، بی پاداش؛ فدا یا:هب من توفیق تالش رد شکست، صبر رد نومیدی، رفتن، بی همراه؛ جهاد، بی سالح خدا
ند؛ روزی کن.  ایمان، بی ریا؛ خوبی، بی نمود؛ گستاخی، بی خامی؛ قناعت، بی رغور؛ عشق، بی هوس؛ تنهایی رد انبوه جمعیت؛ و دوست داشتن، بی آنکه دوست بدا
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» به کوشش مهراه احسان خالصی «
•منظور از خودسازی:

ــار و  ــه رفت ــا وجهــت دادن ب ــزه ه ــا وانگی ــت ه ــح نی ــای تصحی ــه معن خودســازی  ب
فعالیتهــای خــود در راســتای هــدف نهایــی و قــرب الهــی اســت.بر خــالف برداشــتی 
ــالش  ــردن ت ــدود ک ــای مح ــه معن ــز ب ــود،این واژه هرگ ــی ش ــازی م ــود س ــه ازخ ک
ــه  ــدن از صحن ــود و بازمان ــه خ ــه ب ــا توج ــود و تنه ــگ خ ــره تن ــش در دای وکوش

ــد. ــی باش ــئولیت نم ــرار از مس ــی و ف ــای اجتماع فعالیته
خــود ســازی ایجــاد هماهنگــی و تعــادل میــان فعالیــت هــای علمــی و عملــی و بســیج 
کــردن انهــا بــرای نیــل بــه ســعادت حقیقــی و رســتگاری راســتین اســت.ما بعــد از 
ــزاری کــه در فطــرت مــا  ــه عوامــل و اب تامــل و اندیشــه عمیــق در وجــود خویــش ب
بــرای رســیدن بــه هــدف آفرینــش بــه ودیعــه گذاشــته شــده پــی مــی بریم،گرایــش 
هــا وکشــش هــای درونــی و باطنــی بــرای نیــل بــه اوج تعالــی روحــی و معنــوی را 
کشــف مــی کنیــم و روابطــی کــه مــا را بــا دیگــران پیونــد داده و تقویــت و تحکیــم 
آنهــا مــا را بــرای تکامــل و صعــود امــاده تــر مــی ســازد مــی شناســیم،اکنون نوبــت 
آن مــی رســدکه میــان روابــط وگرایــش هــا و نیروهــای بــه ظاهــر ناســازگار وحتــی 
ــا  ــده آنه ــه آین ــه ای ک ــه گون ــم ب ــرار نمایی ــادل برق ــی و آشــتی وتع متضــاد همگرای
زمینــه ســاز تکامــل و عــروج معنــوی مــا و جهــت آنهــا در راســتای خــروج از جاذبــه 
ــروردگار باشــد.این تنظیــم و شــکل دهــی و جهــت  ــرب پ ــدار ق ــه م خــاک و ورود ب

بخشــی الهــی بــه تــالش هــا و کشــش »خودســازی وتهذیــب نفــس« نــام دارد.
•جوانی وخود سازی:

در جوانــی از یــک طــرف صفــات مذمــوم وآلودگــی هــای روحــی هنــوز بــه طــور کامل 
رســوخ پیــدا نکــرده واز طــرف دیگــر قــدرت انباشــته و انــرژی سرشــار جوانی،ســالح 
کار آمــد بــرای مبــارزه بــا ایــن صفــات منفــی  و ناپســند اســت.حال آنکــه در ســنین 
باالتــر هــم از قــدرت روحــی انســان کاســته مــی گــردد و هــم ریشــه صفــات وملــکات 
نــا مطلــوب اســتوارتر وثابــت تــر مــی گــردد و ایــن دو موجــب مــی شــود مبــارزه بــا 

انهــا دشــوارتر گــردد.
بنابرایــن دوران جوانی،بهــار تربیــت وســازندگی  و موســم  تهذیــب وتزکیــه اســت.در 
ایــن ســنین انســان چــون مــدت زمــان طوالنــی تــری بــرای زندگــی در پیــش دارد،هر 
نــوع اصــالح وخــود ســازی موجــب مــی شــود کــه انســان ســال هــای طوالنــی تــری 
ــازی  ــر در خودس ــوء تاخی ــار س ــردد و از اث ــوردار گ ــرکات ان برخ ــار وب ــج واث از نتای
وحســرت وافســوس فرصتهــای ازدســت رفتــه در امــان باشــد.قدرت جســمی وتوانایــی 
هــای فــراوان روحــی در دوران جوانی،بهتریــن ســر مایــه 
ســیر وحرکــت پویایــی روحــی اســت ومیــزان 
موفقیــت انســان در نظــر ســیر تکاملــی 
در ســنین باالتــر بــه مقــدار زیــادی 
ــه تــالش وحرکــت او در  بســته ب
ــه  ــت واندوخت ــی اس دوران جوان
وســرمایه اوهمــان چیــزی اســت 
کــه از روزگار طالیــی جوانــی 

برایــش باقــی مانــده اســت.

زمینــه  لطافــت روحــی جــوان 
ــا  ــاط ب ــرای ارتب بســیار مناســبی ب
ــا اوســت وچــون  ــس ب ــد وان خداون
ــه  ــا و وابســتگی ب ــوز حــب دنی هن
ــوان  ــادی در دل ج ــای م ــذت ه ل
ایــن ســنین  نکــرده،در  رســوخ 
ــد خــود را از  ــی توان ــر م راحــت ت
ــه  ــد و ب ــا دور نمای ــتی دنی دوس
را  الهــی  حــب  آن  جــای 

ــد. ــن کن جایگزی
•فرصت جوانی:

بهتریــن  جوانــی 
فرصــت بــرای 
گی  ند ز ســا
وپیمــودن 

مســیر 
ل  کمــا

اســت،زیرا ایــن ســن انســان در اوج قــدرت بدنــی و روانــی اســت و بــرای خودســازی 
ــه ایــن قــدرت نیــاز دارد.فلســفه اصلــی وجــود قــدرت در دوران جوانــی صــرف آن  ب
در جهــت خودســازی وتوانمنــد ســازی روح است.انســان بــه هــر مقــدار کــه از ایــن 
دوران فاصلــه مــی گیرد،اگــر در مســیر خودســازی باشــد،انرژی جســمانی اش صــرف 
قــوت روح مــی شــود و در نتیجــه ان اگــر چــه از قــدرت جســمانی اش کاســته مــی 
شــود،ولی روحــش قــوی وتوانــا مــی گردد.ولــی اگــر در ایــن مســیر نباشــد،نیروهایش 
راازدســت مــی دهد،بــدون اینکــه چیــزی در خــور عمــر بیابــد ودر نتیجــه احســاس 

خســارت وضــرر خواهــد کــرد.
•گام های عملی به سوی خود سازی:

«خودســازی«نورانیت و نشــاط درونــی وپویایــی وموفقیــت در زندگــی را بــه انســان بــه 
ارمغــان مــی اورد.امــا بایــد دانســت هــر »گنــج« و »معدنی«بــدون »رنــج«و »تــالش« 
ــه  دســت یافتنــی نیســت.بنابراین الزم اســت گام هــا و مراحلــی را طــی کــرد کــه ب

برخــی اشــاره مــی شــود:
1-تقویت اراده
2-خیر خواهی

3-مشــارطه:به معنــای شــرط کــردن وقــرار گذاشــتن اســت و منظــور شــرط کــردن بــا 
نفــس خویــش اســت بــا تذکــرات ویــاداوری هــای کــه هــرروز تکــرار شــود.

ــت از  ــورد «مراقب ــس در م ــب نف ــالق و تهذی ــم اخ ــر عل ــن واژه در تعبی 4-مراقبه:ای
ــس از  ــد از «مشارطه«اســت.یعنی انســان پ ــه ای بع ــه کار مــی رود و مرحل خویش«ب
عهــد وپیمــان شــرط بســتن بــا خــود بــرای اطاعــت دســتورات الهــی و پرهیــز از گنــاه 
ــده وجــودش  ــر ارزن ــا گوه ــت و پاســداری کندت ــش مراقب ــی درون و قلب ــد از پاک بای

مــورد دســتبرد وغــارت حرامیــان قــرار نگیــرد
5-محاسبه اعمال خویش:

حضرت علی)ع(فرمودند:«میوه درخت محاسبه،اصالح نفس است«
6-معاتبه ومعاقبه:

•معاتبه :

 بــه معنــای عتــاب بــا نفــس و ســرزنش کــردن آن بــه خاطــر خطایــی کــه مرتکــب 
ــالف  ــر خ ــس در براب ــر دادن نف ــردن وکیف ــازات ک ــای مج ــه معن ــه ب ــده و معاقب ش
ــس  ــبه نف ــد از محاس ــان بع ــت.اگر انس ــده اس ــب ش ــه مرتک ــت ک ــی اس ــا وگناهان ه
وحسابرســی رفتــار وکــردار و در مقابــل تخلفــات وسرکشــی ها،نفــس واکنشــی نشــان 

ــکاب گنــاه بیشــتر مــی شــود. ــرای ارت ندهد،جــرات وجســارت نفــس ب
•خودسازی وشهوت:

ــده  ــادی( آفری ــوی وم ــا دودســته کنــش و واکنــش نیرومند)معن ــد انســان را ب خداون
ــر اراده نیرومنــدی کــه  ــا تکیــه ب ــد ب اســت وایــن خــود انســان اســت کــه مــی توان
ــه  ــر دیگــری غلبــه دهــد و ب ــه اوداده اســت،کاربرد هــر یــک از ان هــا راب ــد ب خداون
پیــروی یــا ســرپیچی از هــر کــدام اقــدام نماید.بنابرایــن آســیب پذیــری انســان تابــع 
ــود،قرار دادن  ــی ش ــوط م ــر ب ــدا م ــه کار خ ــتقیا ب ــت.آنچه مس ــت و اراده اوس خواس
چنیــن غریــزه نیرومنــدی در انســان اســت و آســیب پذیــری انســان،به جهــت سســتی 

ــا سواســتفاده خــود اوســت. وی
•خودشناسی تا خداشناسی:

ــان  ــت.یعنی انس ــی اس ــت آدم ــدر و منزل ــه ق ــی،آگاهی ب ــود شناس ــا ازخ ــور م منظ
ــود در  ــش خ ــه نق ــذر ب ــن رهگ ــد و از ای ــود را درک کن ــت خ ــدازه و قابلی ارزش،ان
هســتی اگاه شــود و آنــگاه از ســطح غریــزه هــا برتــر امــده و بــه حــد تامیــن نیازهــای 

ــوی برســد. معن
انســان آزاد افریــده شــده.می توانــد در راه بمانــد و یــا از راه بیــرون رود.مــی توانــد بــه 
خوشــی وخوشــگذرانی زودگــذر بســنده کنــد و میتــوان بــه خوبــی و خوشــی پایــدار 

رو آورد.
اگــر » مقصد«حرکــت بــه ســوی او باشــد دنیــا نیــز از آخــور و خوابــگاه و عشــرتکده 
ارتقــا مــی یابــد لــذا بایــد در فــراز و نشــیب هــا دســت و پنجــه نــرم کــرد و نردبــان 

معنویــت را طــی کــرد و چنیــن اســت کــه انســان پنــج ســفر را اغــاز خواهــد کــرد:
1-ســفری از بیــرو ن تــا خویشــتن بــا درک محدودیــت هــای دنیــا واگاهی 

ــای بزرگتر. ــه نیازه ب
2-ســفری از خویشــتن تــا حــق بــا شــناخت خوبــی هــای حــق و عشــق 

وایمــان.
3-سفری از حق تا خلق با عشق به خلق ومهر به افریده ها.

4-سفری از خلق و با خلق تا حق با کمک عشق ومبارزه و صبر.
5-ســفری از حــق تــا حــق بــا درک عجــز خویــش وتوســل واعتصــا بــه 

خــدا و اولیــا او.

بال بگشاوصفری از شجر طویب زن* حیف باشد چو وتمرغی که اسری قفیس 
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نرشیات 

سابق

در طــی ســنوات گذشــته همــواره اســاتید و همراهــان طریقــت دانایــی بــا چــاپ نشــریات، بولتــن هــا و تراکتهــای 
مختلــف ، در حفــظ و ترویــج فرهنــگ و منــش کانــگ فــو تــوآ 21 کوشــیده انــد، ورقــی از دفتــر مطبوعــات رهــروان 
طریقــت دانایــی را  در ایــن شــماره مالحظــه مــی فرماییــد. در شــماره بعــدی بــاز هــم نشــریات دیگــری را بــه حضــور 
گرامــی شــما تقدیــم مــی داریــم. ضمنــاً از همــه همراهــان و اســاتیدی کــه نمونــه ای از نشــریات ســابق طریقــت 
دانایــی را در آرشــیو خــود دارنــد تقاضــا داریــم تصویــر و توضیــح مختصــری از آنــرا بــه دفتــر نشــریه ارســال نماینــد.

بولــن فرهنگــی ورزشــی تــن و 
 ) چــاپ  1375  ســال   (  – روان 
دانشــکده  توســط  بولــن  ایــن 
ــه  ــیاهکل ک ــوآ 21 س ــو ت ــگ ف کان
ــوان رزمــگاه  در آن زمــان بــه عن
قائــم فعالیــت مــی منــود، منتــرش 

ــد. ــی گردی م

ــی  ــی ورزش ــی فرهنگ ــن علم بول
ــوآ 21- )ســال چــاپ  کانــگ فــو ت
1377( ایــن بولــن نیــز  توســط 
جهانبــان جمهــور فــالح منتــرش 
و در بیــن همراهــان دانشــکده 
توزیــع  شــهربابک  و  ســیاهکل 

شــده اســت.

ماهنامه کانگ فو توآ 21- )سال 
چاپ 1380( این ماهنامه به 

عنوان اولین نرشیه دوره ای در 
سبک توسط  همراهان دانشکده 
سیاهکل رشوع به  انتشار یافت 

و زمینه ساز چاپ نرشیات موفق 
دیگری در سایر استانها گردید.

ماهنامــه فرهنگــی ورزشــی جهــان 
تــن و روان -  )ســال چــاپ 1385( 
اولیــن نرشیــه ای بــود کــه بــه 
طــور تخصصــی پــا بــه عرصــه 
ــان و  ــه همراه ــی ب ــی بخش آگاه
ــه  ــردم راجــع ب ــف م اقشــار مختل
هــر رزمــی ایرانــی کانــگ فــو 
ــه  ــن ماهنام ــت. ای ــوآ 21 گذاش ت
آذربایجــان  دانشــکده  توســط 
تدویــن و تکثیــر شــده و بــه لحاظ 
شــکل و محتــوا،  بــرگ رزینــی در 
تاریــخ کانــگ فــو تــوآ 21 بــه جــای 

ــت. ــته اس گذاش
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رخداد های سال 92
مهم ترین  کانگ فو توآ 21 ||

اولین شماره فصلنامه تن و روان
به همت مسئولین فرهنگی مناطق کانگ 

فو توآ 21 در کشور، اولین شماره
شده  توزیع  و  چاپ  روان  و  تن  فصلنامه 

است.

نامه سرگشاده سالمی عضو هیأت علمی 
اقدامات غیرقانونی  ابطال کننده  دانشگاه 
وزارت ورزش و فدراسیون در مورد کونگ 
آقایان  اداری:  عدالت  دیوان  طریق  از  فو 
شرکتی  کونگ فو،  جهانی کردن  بهانه  به 
را  همه  و  کردند  راه اندازی  خصوصی 
دادند/تا  فریب  را  ورزش  وزارت  حتی 
به خصوص  خواسته هایمان  کامل  تحقق 
از  فدراسیون،  به  فو  کونگ  نام  بازگشت 

پای نخواهیم نشست.

به 6 سال مجمع  از قریب  سرانجام پس 
و  رزمی  هنرهای  فدراسیون  انتخاباتی 
ماه  بهمن   12 شنبه  روز  در  فو  کونگ 
برگزار گردید و آقای رضا حیدری با 19 
رای  )در مقابل 17 رای آقای دادویی (

انتخاب  فدراسیون  این  رئیس  عنوان  به 
گردید

کاندیداتوری راهدان خلیل کیانی، وکیل 
ریاست  برای   , دادگستری  یک  پایه 
فدراسیون کونگ فو. ایشان طی مصاحبه 
ای با نشریه همراه شاهد به بیان دیدگاه 

های خود در این مورد پرداختند  

دادنامه 31 صفحه ای دیوان عدالت 
عداری و ابطال بخشنامه حذف نام 

کونگ فو
صدیق  همراهان  ناپذیر  خستگی  تالش   
طریقت دانایی و بنیانگذار سبک در دفاع 
از ارزشها و هویت طریقت دانایی سرانجام 
اداری  منجر به صدور رای دیوان عدالت 
مبنی بر لغو بخشنامه حذف نام کانگ فو 
از سبکها گردید و در ادامه این مبارزه با 
در  سالمی،  استاد  مجدانه  های  پیگیری 
تاریخ دوشنبه 25 اذر 92 وزرات ورزش 
شورای  در  ای  مصوبه  طی  جوانان  و 
ساماندهی سبکها مجوز فعالیت 4 سبک 
را  توآ 21(  از جمله سبک )کانگ فو  و  

صادر نمود 

 مصاحبه سیر  راهبان حسین محمودی 
با   , , مسئول منطقه جنوب شرق کشور 
عدالت  دیوان   : کرمان  همراه  روزنامه 
اداری در تثبیت نام کانگ فو توآ 21 

عدالت را به نمایش گذاشت

گردهمایی همراهان میاندوآب
باز  میاندوآب  فوتوآ21  کانگ  همراهان 
سیمرغ وار گرد هم آمدند تا نشان اتحاد 
و همدلیشان را به صحنه نمایش بگذارند 
نگیریم موجیم  آرام  آنیم که  به  زنده  .ما 

که آسودگی ما عدم ماست .
این گرد همایی همزمان با گزارش شش 
باحضور  و  دانشکده  های  معاونت  ماهه 
شهرستان  در  طریقت  بزرگ  اساتید 
از  علم و عرفان تشکیل ودر آخر مراسم 
همراهان  پرتالش عرصه طریقت دانایی 

قدر دانی شد 

مذهبی  فرهنگی  مراسمات  برگزاری 
در سراسر کشور

ایام سوگواری سرور و ساالر  به مناسبت 
 ، الحسین   عبداهلل  ابا  حضرت  شهیدان 
توآ  فو  کانگ  انجمن  توسط  مراسماتی 
در سراسر  محرم  با هشتم  مصادف   21-

کشور برگزار گردید

همایش های متنوع ورزشی
 تمرین عمومی دانشکده ی شهربابک ، با 
حضور تعداد زیادی از مربیان و همراهان 
دانشکده  این  پوشش  تحت  های  کالس 
همگانی  ورزش  های  سالن  از  یکی  در   ،
سبک  راهبریت  حضور  با  و  شهرستان 

؛جهانبان علی نبی زاده ؛ بر گزار شد

همایش دو 21 کیلومتری
بسیج  هفته  داشت  گرامی  مناسبت  به 
با  کیلومتر   21 دو  همایش  مستضعفین، 
حضور پر شور همراهان جوان و میانسال 
آباده  شهرستان  تا  سورمق  شهر  مبدا  از 

انجام پذیرفت.

جنوب  همراهان  روی  پیاده  هشتمین 
شرق

انجمن کانگ فو توآ 21 جنوب شرق هر ساله 
سطح  در  را  کیلومتری   110 روی  پیاده  یک 
آنها،  جمله  از  که  کند  می  برگزار  منطقه 
شهربابک  سیرجان،  شهربابک  روی  پیاده 
امسال  باشد.  می  رفسنجان  شهربابک  و  انار، 
انجمن  این  ساالنه  روی  پیاده  هشتمین  نیز 
)به  ایوب  کوه  از  میراث  تا  میراث  عنوان  با 
تا  شهرستان(  طببیعی  تاریخ  سمبل  عنوان 
عمارت موسی خانی )به عنوان میراث فرهنگی 
روزهای  روز در  و هنری شهرستان(  طی دو 
حضور  با  فروردین   24 و   23 شنبه  و  جمعه 
از  رشته  این  ورزشکاران  از  نفر   120 از  بیش 
سیرجان،  کرمان،  شهربابک،  شهرستانهای 
رفسنجان، یزد، مهریز، انار ، بافت خاتون آباد و 

سرچشمه  به انجام رسید

هفتمین راهپیمایی بانوان جنوب شرق
هفتمین پیاده روی مربیان بانوان سبک جهانی 
کانگ فو توآ21 مرکز جنوب  شرق کشور در 
در   1392 ماه  اردیبهشت  ششم  جمعه  تاریخ 
)س(  فاطمه  سعادت حضرت  با  میالد  آستانه 
به پاس داشت حرمت به مادران و زنان برگزار 

گردید.

در تاریخ دوم دی ماه , پیاده روی از شهر آباده 
احمد  امامزادگان  مطهر  )مرقد  بهمن  شهر  تا 
بمناسبت  کیلومتر   20 مسافت  به  جعفر(  و 
نفراز   400 بر  بالغ  حضور  با  حسینی  اربعین 
انجمن  همراهان  و  آباده   شهرستان  مردم 
کانگ فو توآ 21 شهرستان آباده  برگزار گردید

های  معاونت  و  مسئولین  گردهمایی 
استانی سبک کانگ فو توآ 21 

طی همایشی در روز جمعه 92/1/6 گردهمایی 
و  مسئولین  از  نفر   100 به  قریب  حضور  با 
معاونت های مختلف سازمانی سبک کانگ فو 

توآ 21 در  شهرستان کرج برگزار گردید

شب شعر رفسنجان
شهریار،  استاد  بزرگداشت  روز  مناسبت  به 
توآ  فو  کانگ  مرکز  در  شعري  شب  مراسم 
و  شاعران   ، ادیبان  حضور  با  رفسنجان   21

فرهیختگان استان کرمان برگزار گردید. 

جنگل نوردی منطقه 1
روزه   2 کوهپیمایی  برنامه  مهرماه   24 در 
میزبانی  به  نوردی  جنگل  قالب  در   1 منطقه 
این  حومه   های  جنگل  در  آمل  دانشکده 

شهرستان انجام گردید 

ومربیان  باحضور مسئولین  ای که  طی جلسه 
وجوانان  ورزش  اداره  در  که  شهر  باشگاههای 
میاندوآب برگزار گردید باشگاه فرهنگی ورزشی 

سیمرغ)کانگ فوتوآ21(به عنوان باشگاه نمونه 
ودرجه یک در سطح شهرستان وحتی استان 
از سوی رئیس اداره ورزش وجوانان میاندوآب 

جناب آقای اسماعیل پور معرفی گردید

برگزاری سمینار دانشکده شهید جنتی 
آباده . تقدیر و تشکر از پیشکسوتان 

شهرستان 

مقاله  و  تحقیق  روش  آموزشی  کارگاه 
نویسی در علوم ورزشی

در راستای اهداف پژوهشی سبک کانگ فو توآ 
مربیان  و  علمی همراهان  ارتقاء  سطح  و   21
و  تحقیق  )روش  آموزشی  کارگاه  سبک،  این 
مقاله نویسی در علوم ورزشی( به همت معاونت 
مسئولین  کلیه  شرکت  با  و  سبک  پژوهشی 

پژوهشی از 10 استان کشور برگزار گردید،

کنگره علمی ورزشی منطقه جنوب شرق
منطقه  ورزشي  و  فرهنگي   ، علمي  کنگره 
روز جمعه 12 مهرماه  جنوب شرق کشور در 

1392 در دانشکده رفسنجان برگزار گردید

استاژ ماهانه با حضور 70 نفر از همراهان 
سرپرستی  به  فارس  استان  بل  کوه  در 

جهانبان جنتی 

جهانی  سبک  کنگره  پنجمین  و  چهل 
کانگ فو توآ 21

بار دیگر همراهان طریقت  24 و 25 مهر ماه 
هم  گرد  وار  سیمرغ   21 توآ  فو  کانگ  دانایی 
و  بنگارند  نو  نقشی  تاریخ  تارک  بر  تا  آمدند 

نغمه جاوید دیگری سرود کنند.

دانشکده  همراهان  و  مربیان  کوهپیمایی 
قزوین

قریب به 50 نفر از همراهان و مربیان دانشکده 
به  روی  پیاده  در   92/1/10 تاریخ  در  قزوین 
باراجین   ارتفاعات  در  کیلومتر   20 مسافت 

شرکت نمودند.

روز ملی کانگ فو در سال 92
تولد حضرت علی )ع( به عنوان روز ملی کانگ 
این روز  نامگذاری شده است، هر ساله در  فو 
همراهان و مربیان گانک فو توآ 21 این روز را 

به جشن می نشینند.

حضور پرشور همراهان کانگ فوتوآ21 در 
راهپیمایی 22بهمن در سراسر کشور
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خانواده 
و آسیب هاي اجتماعي

ــیبهای  ــاد آس ــم در ایج ــیار مه ــل بس ــینی از عوام ــترش شهرنش ــهری و گس ــوالت ش تح
اجتماعــی هســتند. در کلیتریــن معنا،آســیبهای اجتماعــی بــه رفتارهایــی گفتــه مــی شــود 
کــه هنجارهــای اجتماعــی را نقــض نمایــد. آســیبهای اجتماعــی در حــال حاضــر در جامعــه 
ــره کنشــگران،  ــه در زندگــی روزم ــه طــوری ک ــل مشــاهده و ملمــوس اســت، ب ــری قاب ام
خــود بــه یــک پدیــده عــادی تبدیــل شــده اســت کــه ایــن امــر در گذشــته شــناخته شــده 

نبــوده اســت.

>>

مقاله اجتامعی  
سیر راهدان عطا ا... مومنی 

کارشناس ارشد علوم تربیتی
ــهاي  ــا ارزش ــه ب ــاري ک ــوع رفت ــر ن ــت از ه ــارت اس ــي عب ــیب اجتماع  آس
ــرد،  شــناخته شــده جامعــه درتعــارض باشــد و باعــث اختــالل در کارکــرد ف
ــه  ــل را ب ــک عام ــوان ی ــي ت ــاس نم ــن اس ــر ای ــود ب ــه ش ــا جامع ــواده ی خان
عنــوان ریشــة آســیبهاي اجتماعــي نــام بــرد، زیــرا ایــن مســائل تــک عاملــي 
نیســتندوعوامل بســیار متعــدد و در هــم تنیــده اي دارنــد کــه در یــک زنجیــره  

ــد. ــروز آســیب تأثیرمــی گذارن ــر ب چرخشــي ب
بــر اســاس آمــار اعــالم شــده ،بیــکاری ،اعتیــاد ،فقروطالق بــه عنــوان مهمترین 
مشــکالت اجتماعــی کنونــی هســتند . ایــن یافتــه هــا بــا اســتناد بــه نتایــج 
یــک پژوهــش انجــام شــده دربــاره اولویــت بنــدی آســیب هــای اجتماعــی از 
دیــدگاه هــزار نفــر از اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه هــا، قضــات ، فرهنگیــان 
ــن  ــه درای ــت ک ــان دستگاهاس ــران و معاون ــان و مدی ــان و روحانی ، کارشناس

پژوهش28مســئله اجتماعــی مــورد پرســش واقــع شــده انــد.
ــه  ــواده اســت. ب ــر آســیبهاي اجتماعــي، خان ــر ب ــي مؤث یکــي از عوامــل حیات
ــه  ــدي آن ب ــواده و کارآم ــوع خان ــه موض ــر ب ــان معاص ــل در زم ــن دلی همی
ــت  ــر اهمی ــران ب ــالها متفک ــده اســت در طــي س ــه ش ــي توج ــور روزافزون ط
ــه  ــه عنــوان نهــادي کــه اجــراي کارکردهــاي اساســي جوامــع را ب ــواده ب خان
عهــده دارد، تأکیــد کــرده انــد و داشــتن یــک جامعــه ســالم را منــوط بــه دارا 
بــودن خانــواده هــاي مســتحکم دانســته انــد. خانــواده محــل ارضــاي نیازهــاي 
مختلــف جســماني و عقالنــي و عاطفــي اســت و آگاهــي داشــتن از نیازهــاي 
زیســتي و روانــي و شــناخت چگونگــي ارضــاي آنهــا و تجهیــز شــدن بــه روش 

هــاي شــناخت تمایــالت زیســتي و روانــي ضرورتــي انکارناپذیراســت. 
کارکردخانــواده شــامل توانایــی خانــواده در هماهنگــي بــا تغییــرات ایجاد شــده 
در طــول حیــات، حــل تضادهــا و تعارضــات، همبســتگي بیــن اعضــا و موفقیت 
ــررات و  ــراي مق ــراد، اج ــن اف ــد و مرزبی ــت ح ــي، رعای ــاي انضباط در الگوه
اصــول حاکــم بــر ایــن نهــاد بــا هــدف حفاظــت از کل نظــام خانــواده اســت 
ــا عوامــل  و چگونگــي آن، نشــان دهنــده میــزان مقاومــت فــرد در برخــورد ب

آســیب زا اجتماعــي اســت.
عامــل دیگــري کــه مــي توانــد دلیلــي بــراي بــروز آســیبهاي اجتماعــي مطــرح 
باشــد، کمرنــگ شــدن نقــش تربیتــي خانــواده اســت کــه خــود ممکــن اســت 
دالیــل دیگــري داشــته باشــد. مثــاًل بــه علــت مشــکالت مالــي ،پــدر خانــواده 
بایــد دو شــیفت کار کنــد و مــادر نیــز بــراي کاهش مشــکالت اقتصادي شــاغل 
ــد  ــدان ندارن ــراي تربیــت کــردن فرزن شــود ، چنیــن والدینــي وقــت کافــي ب
ــن  ــد چنی ــود. فرزن ــي ش ــگ م ــم رن ــواده ک ــي خان ــش تربیت ــه نق و در نتیج
خانــواده اي ممکــن اســت در مدرســه، اجتمــاع، پــاي ماهــواره و جاهــاي دیگــر 

ــا  ــراي آنه ــروز آســیب را ب ــه ب ــن مســئله خــود زمین تربیــت مــي شــود و ای
فراهــم مــي کنــد. بــه همیــن دلیــل از میــان عواملــي کــه براجتماعــي شــدن 

تأثیــر مــي گذارنــد، والدیــن مهــم تریــن عامــل تلقــي مــي شــوند.
 خانــواده از طریــق پایــه گــذاري الگوهــاي تربیتــي و رفتــاري، اجــراي نقــش 
ــاي  ــاي هنجاره ــي، الق ــردن، همنوای ــي ک ــیوه اجتماع ــي، ش ــاي اجتماع ه
اجتماعــي، فراینــد جامعــه پذیــري را شــکل مــي دهــد. اگــر خانــواده نتوانــد 
ــا  ــه بس ــد ، چ ــل کن ــوان منتق ــوان و ج ــه نوج ــي را ب ــاي اجتماع هنجاره
رفتارهــاي ضدهنجارهــاي جامعــه و ضداجتمــاع در آنهــا شــکل بگیــرد و بــراي 

ــه دنبــال خواهــد داشــت فــرد آســیب اجتماعــي ب
ــي  ــنین خاص ــا س ــواده ت ــي خان ــتقیم تربیت ــرات مس ــر، تأثی ــوي دیگ از س
ــي  ــل محیط ــر آن، عوام ــالوه ب ــت و ع ــواده اس ــوب خان ــه چهارچ ــدود ب مح
ــر آســیب پذیــري یــا واکســینه کــردن  ــواده نیــز مــي تواننــد ب و بیــرون خان
ــال  ــوان مث ــه عن ــند. ب ــر باش ــي مؤث ــاي اجتماع ــیب ه ــل آس ــراد در مقاب اف
امــروزه وارد شــدن بــه دانشــگاه، گــذاري مهــم و حســاس در زندگــي جوانــان 
محســوب مــي شــود و غالبــاً بــا تغییــرات زیــادي در نگــرش هــا، نقــش هــا، 
انتظــارات و روابــط همــراه اســت و ایــن خــود مــي توانــد آســیب پذیــري ایــن 
قشــر حســاس را تحــت تأثیــر قــرار دهــد . مشــکالت مربــوط بــه آشــنا نبــودن 
بــا محیــط دانشــگاه، عــدم عالقــه بــه رشــته هــاي تحصیلــي، دوري و جدایــي 
ــودن  ــي نب ــگاه، کاف ــط خواب ــراد در محی ــایر اف ــا س ــازگاري ب از خانواده،ناس
امکانــات رفاهــي، اقتصــادي و مشــکالتي نظیرآنهــا، از شــرایطي هســتند کــه 
مــي تواننــد ســبب افزایــش آســیب پذیــري دانشــجویان شــوند در عیــن حــال، 
از آنجــا کــه رشــد و شــکوفایي هــر کشــوري در گــرو توجــه بــه جوانــان بــه 
خصــوص دانشــجویان اســت،پس در کل، هــم عوامــل درونــی هــم بیرونــي در 

میــزان آســیب پذیــري اجتماعــي افــراد مؤثرنــد.

ــه  ــوده اســت ک ــر ان ب ــورد توجــه متفک ــه بشــري م ــل در جامع ــن دلی ــه ای ــا ب  مســئله آســیب ه
همزمــان باگســترش انقــالب صنعتــي و وســعت دامنــه نیازمندیهــا، محرومیتهــاي ناشــي از بــرآورده 
نشــدن خواســتها ونیازهــاي زندگــي موجــب گســترش شــدید و دامنــه دار فســاد، عصیــان ، تبهــکاري 
ــهری  ــوالت ش ــت.همچنین تح ــده اس ــیبها ش ــر آس ــي و دیگ ــات جنس ــرگرداني، دزدي وانحراف ، س

وگســترش شهرنشــینی درتشــدید ایــن مســائل تاثیرزیــادی داشــته اســت.

ــه  ــت ک ــي اس ــم و اجتماع ــده اي مه ورزش«، پدی
داراي ابعــادي مختلــف اســت. در قــرآن کریــم 
ــوان   ــه ورزش وت ــه مقول ــاره ب ــددی اش ــات متع آی

ــه ــوان نمون ــی دارد. بعن رزم
ــِم  ــی الِعل ــَطًة فِ ــم َو زاَدُه بَس ــهُ َعلیُک اِنَّ اهللَ اصَطفی

ــِم َو الِجس
خداونــد او را بــر شــما بــر گزیــده و علــم و جســم 

]قــدرت[ او را وســعت بخشــیده اســت.."
ــاره  ــدا اش ــر خ ــاب پیامب ــه انتخ ــه ب ــوع آی موض
ــموئیل  ــود، اش ــی ش ــه م ــه مالحظ ــان ک دارد،چن
ــی  ــی و توانای ــترش علم ــت "گس ــر، دو خصل پیامب
جســمی" را بــر دو خصوصیــت دیگــر، یعنــی قدرت 
ــت و  ــبی، فضیل ــژادی و نس ــارات ن ــی و افتخ مال
ــت را  ــن دو خصل ــده ای ــد و دارن ــی ده ــح م ترجی
ــی  ــر م ــته ت ــری شایس ــام پیامب ــراز مق ــرای اح ب
ــه  ــا صراحــت ب ــد، در ایــن جــا قــدرت بدنــی ب دان
عنــوان یــک مزیــت و فضیلــت مطــرح شــده و در 
ــا آن  کنــار علــم و قــدرت علمــی قــرار گرفتــه و ب

مقایســه شــده اســت.
بنابــه فرمــوده قــرآن کریــم هــدف از خلقــت، 
عبــادت خداونــد تبــارک و تعالــی اســت )ماخلقــت 
الجــن و االنــس اال لیعبــدون( عبادتــی کــه منجــر 
ــود،  ــد ش ــه خداون ــبت ب ــان نس ــت انس ــه معرف ب
علــم، عرفــان و فلســفه ســه شــاهراه معرفــت 
ــر  ــوده امی ــه فرم ــه ب ــال اســت ک ــدای متع ــه خ ب
المومنیــن علــی )ع( مــن عــرف نفســه فقــد عــرف 
ــش را  ــناخت خدای ــودش را ش ــس خ ــه )هرک رب

ــناخت( ش
ــی  ــک راه خودشناس ــوان ی ــوآ21  بعن ــگ فوت کان
بــرای انسانهاســت چــرا کــه هرانســانی اگــر معرفت 
وشــناخت نســبت بخــودش پیــدا کــرد بــه همــان 
انــدازه بــه خــدای متعــال معرفــت پیــدا مــی کنــد. 

کانــگ فوتــوآ21 یــک راه و منــش ارزشــمند و 
بعنــوان یکــی از طــرق دانایــی محســوب می شــود.

انســان وقتــی بــه تفکــر فــرو مــی رود و درواقــع ذن 
مینشــیند، بــه عظمــت وشــکوه ایــن عالم وشــاهکار 
خلقــت یعنــی انســان پــی میبرد.طریقــت دانایــی 
ــی و  ــای دین ــوزه ه ــری از آم ــره گی ــا به ــوآ21 ب ت
ــردر  ــن  وموث ــز، راه و اراده نوی مکتبــی اســالم عزی
مســیر احیــای صفــات و خصوصیــات نــاب انســانی 
ــا تمســک بــه والیــت  اســالمی معرفــی نمــوده و ب
اهــل بیت)علیهــم الســالم(متضمن بالندگــی و 
ــرای  ــی و متعهدب ــق و ارزش ــان صدی ــت جوان تربی
فوتــوآ21راز  کانــگ  میباشــد.  اســالمی  ایــران 
دوســتي  واتحــاد انسانهاســت. یــک هنررزمــی 
کــه  بــا رویکــرد علمــی  و ظرفیــت و پتانســیلهای 
ــتغنای  ــی و اس ــه خودکفای ــی در زمین بســیار باالی
ورزش رزمــی ایــن مــرز و بــوم دارد. طریقــت 
ــزت و  ــرام وع ــت احت ــا محوری ــوآ21 ب ــی ت دانای
ــواع  ــان ان ــگیری و درم ــانی،توان پیش ــت انس کرام
بیماریهــای روحــی و جســمی از قبیــل : اضطــراب  
ــي و  ــاس پوچ ــت ، احس ــرس و وحش ــترس، ت واس
بــی هویتــی در جوانــان ، افســردگي و هــزاران نــوع 
ــوآ  ــو ت ــگ ف ــت. کان ــه را داراس ــف بیمارگون عواط
21در بــر گیرنــده نرمــش هــا ، حــرکات بدنســازی 
ــا  ــق ب ــای منطب ــل گیریه ــس العم ــک وعک ، تکنی
علــم فیزیولــوژی در ناحیــه دســت و پــا ، حــرکات 
ــاع  ــات تنفســي ، دف ــای موجــي و تمرین و تاکتیکه
شــخصي ، مبــارزات انفــرادی و جمعــی اســت .یــک 
هنــر اصیــل کــه از اصــول و فنــون تبایــن اســتفاده 
نمــوده اســت .تبایــن بــه ایــن معنــی کــه هماننــد 
تمامــي هنرهــاي رزمــي اصیــل اســت ولــی تفاوتــی 
عمــده بــا همــه ورزشــهای رزمــی دیگــر دارد و آن 
پرداختــن بــه مســئله روح و روان انســان اســت  و 

ــدرت روح و  ــداز ق ــان نبای ــوزد انس ــی آم ــه م اینک
ایمــان خــود غافــل باشــد.کانگ فوتوآ21بــا پیــروی 
از ســیره و روش پیغمبــر اکــرم)ص( ،میکوشــد تــا 
بــا تقویــت هرچــه بیشــتر اراده و عــزم، آدمــی  بــه 
مبــارزه بــا رذایــل اخالقــی بــرود .لــذا اصــالح رذایل 
اخالقــی )دروغ،غیبت،کینــه ،حســد و ریــا و...(یکــی 

ــی ســبک در باشگاههاســت. از شــعارهای عمل
حفــظ  درخصــوص  رهبــری   معظــم  مقــام 
ورزش هــای بومــی و علمــی کــردن آن در دیــدار بــا 
ــد:  ــخ 1381/10/30 فرموده ان ــکاران، در تاری ورزش
))مــن حتــی یــک وقــت ســفارش کــردم و گفتــم 
ــا  ــد. م ــی کنی ــان را علم ــای بومی م ــه ورزش ه ک
ــا  ــا ره ــه، م ــم ک ــی داری ــای بوم ــی ورزش ه خیل

ــد...(( ــران گرفتن ــم، دیگ کردی
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد

آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد
ــام عظمــای  ــات مق ــه فرمایشــات و منوی باتوجــه ب
ــی  ــی و بوم ــا ورزش رزم ــده تنه ــر بن والیت،بنظ
ــال بصــورت علمــی در 52 دانشــگاه طــی  کــه کام
ــوب  ــی مص ــی و آموزش ــای علم ــدن دوره گذران
ــغول  ــور مش ــاوری کش ــات و فن وزارت علوم،تحقیق
کانــگ  رزمــی  ورزش  همیــن  اســت  فعالیــت 
ــاءاهلل  ــت انش ــد اس ــه امی ــد ک ــی باش ــوآ21 م فوت
مســئولین امــر و خدمتگــزاران صدیــق نظــام 
مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران بــه مقولــه 
ــز  ــری عزی ــه رهب ــی ک ــا مختصات ــی ب ورزش رزم
فرمودنــد بیــش از پیــش اهتمــام و عنایــت داشــته 

ــند باش

کانگ فو توآ 21 

دیگر
از نگاهی

ومن اهلل التوفیق
راهدان حجت االسالم 
مسعود نوری 
کارشناس ارشد ادیان و عرفان
ــوآ21  ــگ فوت ــبک کان ــئول س مس
ــان ــتان زنج اس
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BEGIN while others are procrastinating

)رشوع کن وقتی که دیگران در حال تعللند(



مقدمه
در جهان کنوني ، ورزش یکي از راههاي مؤثر تربیتي و اخالقي به ویژه براي جوانان است ؛ وسیله اي 
که روز به روز چهرة علمي بیشتري پیدا مي کند. توجه به نقش ورزش در جامعه از اهمیــت باالیــی 

ــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: برخــوردار اســت کــه از جملــه میتــوان ب
1-کاهش هیجانات:  ورزش راهي است براي اظهار و کاهش هیجانات و رهایي از تنشها ، ورزش به عنوان 

دریچه اطمیناني است که تمایالت مهاجمانه را تلطیف مي کند .
2- اثبات هویت: ورزش امکان شناخته شدن و اظهار ارزشهاي وجودي را فراهم مي آورد

3- کنترل اجتماعي: ورزش وسایلي را براي کنترل مردم در جامعه اي که انحرافات رواج دارند به وجود 
مي آورد

4- - اجتماعي شدن: ورزش وسیله اي است براي اجتماعي شدن
5- عامل تغییر: ورزش موجب تغییر جامعه ، ایجاد الگوهاي رفتاري جدید و عاملي است که جریان تاریخ 
را تغییر مي دهد مثاًل ورزش برخورد و رقابت گونه هاي مختلف مردم و برتري بر اساس قابلیت را مجاز 

مي سازد
6-بیداري و آگاهي جمعي:  ورزش موجد روح جمعي است که مردم را به شیوه متحد به دنبال اهداف 

مشترک متشکل مي سازد .
7-موفقیت: ورزش موجب احساس موفقیت در تماشاگران و ورزشکاران است  .هنگامي که توسط بازیکني 

یا تیمي  موفقیت به دست مي آید پیروزي در ورزش مانند پیروزي در زندگي است
ــوق  ــن حق ــتن ای ــی و دانس ــوق ورزش ــد حق ــکار نیازمن ــداف ورزش و ورزش ــرد اه ــش ب ــرای پی ــا ب م
هستیم. انسان اندیشمند از آغاز خودشناسي دریافت که بقاي اجتماع او با آشوب و زورگویي امکان ندارد 
و ناچار باید قواعدي بر روابط اشخاص ، از جهتي که عضو جامعه اند حکومت کند و ما امروز مجموع این 

قواعد را «حقوق « مــی نامیــم.
حقوق چیست؟

حقوق مجموعه اي از اصول و قواعد و احکام اعتباري اســت که در جامعه حاکم مي شود تا با ایجاد 
. کند  تأمین  را  اجتماعي  و  عمومي  نظم  و حاکمیت  اقتداري  ساختارهاي 

قاعده حقوقی چیست؟
یک حکم کلي است که در آن رابطه اي اعتباري براي انسان )یا پدیده اي دیگر( نسبت به امري مشخص 

شده است.  در واقع علم حقوق ، مجموعه اي از قواعد یا احکام اعتباري است
قاعدة حقوقي داراي ضمانت اجرا است: برقرار نظم عمومي و عدالت مستلزم آن است که در برابر متخلف 
از قواعد حقوقي ، از سوي دولت واکنش متناسب اعمال گردد تا وصف اجباري بودن آن جنبة عیني پیدا 
کند  .ضمانت اجراي قواعد حقوقي به اشکال مختلف تنظیم گردیده است  .هر گاه تخلف از قواعد حقوقي 
عنوان جرم داشته باشد ضمانت اجراي آن مجازات است که به صورت هاي مختلف و بر حسب شدت و 
ضعف جرم ارتکابي اعمال مي شود و از آن جمله اند محرومیت از حقوق اجتماعي ، جزاي نقدي ، حبس ، 
قطع عضو ، شالق و باالخره قتل  .چنانچه تخلف فاقد وصف مجرمانه باشد واکنش ممکن است به صورت 

جبران خسارت یا اعاده وضع به شکل قبلي متجلي شود.
کلی و عام بودن قاعدة حقوقی:

مقصود از کلیت داشتن قواعد حقوقي این نیست که همة مردم موضوع حکم قرار گیرند. قواعد حقوق باید 
هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معیــن نباشد و مفاد آن با یکبار انجام شدن از بین نرود. قانونگذار 
نمي تواند براي هر یک از اعضاي اجتماع حکم خاصي مقرر دارد و چون فرض مي کند که قانون جنبة 
عمومي دارد اجراي آن را موکول به انتشار در روزنامة رسمي کرده است )مــاده 1 قانون مدني(. از لزوم 

تساوي مردم در مقابل قوانین )اصل بیستم قانون اساسي( اساسي بودن این صفت استنباط مي شود
منابع علم حقوق:

ــون اساســی کــه  ــف( قان ــون مــی کنیــم ایــن قوانیــن شــامل ال وقتــی درحقــوق صحبــت از قان
بــا تشــریفات خاصــی توســط مجلــس خبــرگان رهبــری وضــع یــا تغییــر پیــدا مــی کنــد ؛ب(  
قانــون عــادی بــه  موجــب  اصــل 58  قانــون  اساســی   توســط مجلــس شــورای اســالمی  
ــه  وضــع مــی گــردد و ج( بخش نامه ، تصویب نامه و آئین نامه مــی باشــد کــه در ذیــل ب
ــی  ــه م ــی و بخش نامه ، تصویب نامه و آئین نامه پرداخت ــون اساس ــاره قان ــح درب توضی

شــود.
قانون اساسی:

قانون اساسي در مفهوم عام به کلیة قواعد و مقررات موضوعه یا عرفي ، مدون یا پراکنده 
اي گفته مي شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجراي آن است.

قانون اساسی:
قانون اساسي در مفهوم عام به کلیة قواعد و مقررات موضوعه یا عرفي ، 
مدون یا پراکنده اي گفته مي شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجراي 

آن است.
قانون اساسي که توسط مجلس خبرگان و با تشریفات ویژه اي وضع و 
یا تغییر پیدا مي کند.)مقدمة قانون اساسي و اصــل 177( از نظر اعتبار 
در باالترین سطح قوانین و مقررات مملکتي قرار دارد و از همین رو است 
که واژة اساسي پس از واژة قانون به کار رفته و به جاي واژة «مــاده« که 
ــره  ــل« به در قوانین عادي استعمال شده در قانون اساسي از کلمة «اص
گرفتــه انــد. .قانون اساسي مهمترین سند حقوقي کشور است و هیچ 
قانون ، مقررات و یا نهادي در کشور مشروعیت نخواهد داشت مگر این 
از قانون اساسي  که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مشروعیت خود را 

باشد. گرفته 
بخش نامه ، تصویب نامه و آئین نامه: 

گاهي اوقات قوة مجریه به موجب قانون مکلّف به تنظیم آئین نامه اجرائي 
است ولي صالحیت قوة مجریه در وضع آئین نامه ها محدود به الزام ناشي 
از قانون نیست بلکه مي تواند در غیر این مورد نیز براي حسن اجراي 
ــه  ــب نام ــه, تصوی ــش نام ــوان بخ ــت عن ــی را تح وظایف محوله مقررات
یــا آئیــن نامــه وضــع و بــه مــورد اجــرا نمایــد .تفاوت قانون با مصوبات 
دستگاههاي  و  مردم  کلّیة  بر  قانون  که:  است  این  نخست  مجریه،  قوة 
حکومتي حاکمیت دارد و دوم: مرجع صالح براي وضع قانون قوة مقننه 
است. سوم: قضات دادگاه ها مکلّف اند از اجراي تصویب نامه ها و آئین 
نامه هاي دولتي که مخالف با قوانین و مقررات اسالمي یا خارج از حدود 
اختیارات قوة مجریه است خودداري کند و هر کس مي تواند ابطال این 
ــل 170( در حالي  گونه مقررات را از دیوان عدالت اداري تقاضا کند )اص

که قضات دادگستري چنین تکلیف یا حقي را نسبت به قوانین ندارند.
آراي وحدت رویه:

آراء دادگاه ها نیز مي تواند قواعدي را ایجاد کند  .بعضي از این آراء مانند 
این آراء آراي  الزامي پیدا مي کند که به  قواعد و حقوقي جنبة کلي و 
وحدت رویه مي گویند  .آراي وحدت رویه طبق قوانین در حکم قانون 
هستند و در موارد مشابه براي دادگاه ها الزم االتباع مي باشند  .این آراء 
در مواردي که آراي مختلفي از سوي دادگاه ها در یک موضوع صادر شده 

توسط هیأت عمومي دیوان عالي کشور انشاء مي شود.
متاســفانه در کشــور مــا تعــدادی افــراد ســودجو بــرای بــه جیــب زدن 
پولهــای کالن از طــرق مختلــف و از راههــای بــه اصطــالح قانونــی ســعی 
ــالع از  ــدم اط ــد و ع ــی را دارن ــف ورزش ــبکهای مختل ــت س ــر مالکی ب
ــه راحتــی حــق  ــراد بتواننــد ب ــن اف قوانیــن موجــب مــی شــود کــه ای

ــران را پایمــال کننــد. ملــت ای
ــیون  ــت فدراس ــت وق ــتی ریاس ــی نشس ــال 89 ط ــال در س ــرای مث ب
کونــگ فــو  بــه اتفــاق چنــد نفــر معلــوم الحــال دیگــر صورتجلســه ای 
مبنــی بــر حــذف نــام کونــگ فــو از ســبکهای فدراســیون کونــگ فــو و 
تغییــر نــام ایــن  فدراســیون بــه بهانــه ی واهــی جهانــی شــدن تنظیــم 
مــی نماینــد کــه بــر اســاس آن مدیــرکل برنامــه ریــزی ســازمان تربیــت 
بدنــی )وزارت ورزش و جوانــان( طــی بخشــنامه ای دســتور میدهنــد که 
نــام کانــگ فــو بایســتی از پیشــوند یــا پســوند ســبکهای این فدراســیون 
ــن نظــام  ــا تدوی ــد ســازمان یافتــه ب حــذف گــردد و در طــی یــک رون
ــوان  ــت موسســه ای تحــت عن ــن ثب ــی و تخصصــی و همچنی ــه فن نام
ــت  ــا(  تح ــوآ )ووت ــی ت ــای ورزش ــتر انجمنه ــی گس ــی گیت ــم پیمان ه
ــد و آرم  ــورداری از برن ــا برخ ــا ب ــی ام ــرکت خصوص ــی ش ــوان یک عن
ــا  ــه ب ــد ک ــی دهن ــادی را انجــام م ــی زی ــات غیرقانون فدراســیون اقدام
اعتــراض ســبک هــا مواجــه مــی گردنــد. ایــن در حالــی اســت کــه برابــر 
مــاده 7 و بنــد 3 مــاده 8 قانــون تشــکیل ســازمان تربیــت بدنــی ) وزارت 
ورزش و جوانــان ( و مــاده 7 و 9 اساســنامه فدراســیونها تنهــا دو نهــاد 

ــود  ــر ورزش کشــور وج ــذاری در ام ــری و قانونگ ــم گی و مرجــع تصمی
ــر ورزش  ــه وزی ــران ( ک ــأت وزی ــی ورزش ) هی ــورای عال دارد، اول ش
ــتور  ــذا دس ــیونها، ل ــع فدراس ــد و دوم مجام ــی باش ــورا م ــر آن ش دبی
ــو از ســبکها هیــچ وجهــات  ــگ ف ــام کان ــام شــمول حــذف ن العمــل ع
ــاد شــده را  ــاد ی ــک از دو نه ــچ ی ــه هی ــه مصوب ــرا ک ــدارد چ ــی ن قانون
نداشــته اســت. اســاتید و پیشکســوتان فهیــم کونــگ فــو کشــور از ایــن 
ــه دیــوان عدالــت اداری  بــی عدالتــی هــا و رفتارهــای خــالف قانــون ب
کشــور شــکایت میکننــد، و در نهایــت دکتــر احمــد ســالمی بــه عنــوان 
بنیانگــذار و مســئول ســبک کانــگ فــو تــوآ 21در جهــت احقــاق حــق 
تضییــع شــده جامــه کونــگ فــو دادخواســتی را تقدیــم دیــوان عدالــت 
ــالش و  ــا ت ــادی و ب ــال  متم ــه س ــس از س ــه پ ــد، ک ــی نماین اداری م
پشــتکار و حمایــت همراهــان صدیــق کانــگ فــو تــوآ 21 ایشــان موفــق 
مــی شــوند حکــم ابطــال دســتورالعمل حــذف نــام کونــگ فــو از ســبک 
هــا را  از دیــوان عدالــت اداری دریافــت و تقدیــم جامعــه ورزش ملــی 
ــز  ــت اداری و نی ــوان عدال ــایت دی ــن رای در س ــه ای ــد. ک ــران نماین ای
ســایت روزنامــه رســمی جمهــوری اســالمی ایــران بــه آدرس زیــر قابــل 

مشــاهده اســت:

http://www.divan-edalat.ir/show.
  9424=php?page=ahoshow&id

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.
1368=aspx?Code

نتیجه گیری:
ــه تنهــا  ــون ن ــه قان مبنــا قــرار دادن دانــش حقــوق و اصالــت نهــادن ب
ــا  ــگاه ه ــردن جای ــم ک ــت منظ ــی را جه ــدد اجتماع ــاختارهای متع س
ــر  ــخاص را در ه ــن اش ــط بی ــر از آن رواب ــه فرات ــد بلک ــی کن ــا م مهی
منصــب و موقعیتــی نســبت بــه یکدیگــر تعریــف مــی کنــد و حقــوق و 
تکالیــف تنهــا از فضــای قانونمنــدی اجتماعــی بــه وضــوح معلــوم مــی 
شــود کــه صاحبــان حــق بــه حقوقشــان برســند و موظفــان بــه تکلیــف 
، وظایفشــان را در قبــال فــرد و جامعــه و خداونــد خالــق منــان انجــام 
دهنــد و تنهــا در ســایه همیــن شــفاف ســازی قانونــی اســت کــه حقــوق 
و تکالیــف فــردی و اجتماعــی معلــوم مــی شــود . و در نهایــت جامعــه بــا 
ســرعت و بالندگــی بــه ســوی کمــال در تمــام زمینــه هــا پیــش خواهــد 

رفــت و عدالــت دســت یافتنــی خواهــد شــد .
منابع:

ــر  ــران نش ــم، ته ــاپ یازده ــی. چ ــوق ورزش ــین. حق ــا حس ــی نی آقای
میــزان: 1389 

ــار  ــر انتش ــران نش ــاپ 65 ته ــم حقوق.چ ــه عل ــر. مقدم ــان ناص کاتوزی
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WORK while others are wishing

)کار کن وقتی که دیگران در حال دعا کردنند ( 

تحلیلی بر رای 
دیوان عدالت 
اداری در ابقای نام 
کانگ فو
)ورزش رزمی ملی ایران(

مهراه محمدصادق عبایس
 IT دانشجوی رشته

 دانشگاه علمی کاربردی شهربابک



راهدار 
زلیخاتنها

ــگ  ــرای فرهن ــوان اپ ــی بان ــت دانای در طریق
زماننــد، و هــم از ایــن رو مقــرر اســت در ایــن 
ــن  ــی از فعالیی ــماره یک ــر ش ــه در ه فصلنام
ــوان را  ــوآ 21 در بخــش بان ــو ت ورزش کانــگ ف
بــه حضــور خواننــدگان محتــرم معرفــی نماییــم. در 
ایــن شــماره بــه ســراغ ســرکار خانــم راهــدار زلیخــا تنهــا رفتــه ایــم 

تــا دقایقــی بــا ایشــان گفتگــو نماییــم.

ــا  ــه ب ــد چگون ــوده و بفرمایی ــی نم ــود را معرف ــا خ *لطف
ــن  ــت در ای ــدت اس ــه م ــدید و چ ــنا ش ــی اش ــت دانای طریق
ــد ؟ ــی کنی ــت م ــوا 21( فعالی ــو ت ــی)کانگ ف ــته ورزش رش

بــا عــرض ســالم و شــاد بــاش. بنــده زلیخــا تنهــا هســتم متولــد 1353 
شهرســتان ســیاهکل واقــع در اســتان گیــالن، مــدرک تحصیلــی بنــده 
دیپلــم عمــران نقشــه کشــی ســاختمان اســت و دارای مــدرک مربیگری 
کانــگ فــو تــوآ 21 از فدراســیون جمهــوری اســالمی ایــران و مــدرک 
مربیگــری بیــن المللــی کانــگ فــو تــوآ 21 از کشــور فنالنــد مــی باشــم.
آشــنایی بنــده بــا طریقــت دانایــی بــه زمــان ازدواج بنــده بــا جهانبــان 
ــی از  ــان یک ــه ایش ــردد ک ــی گ ــر م ــال 1369 ب ــالح در س ــور ف جمه
ــن  ــل ای ــند و حاص ــی باش ــالن م ــتان گی ــته  در اس ــن رش ــاتید ای اس
ازدواج نیــز دو فرزنــد بــه نامهــای جوانــه  و اهــورا هســت کــه هــر دواز 

ــوآ 21 هســتند. ــو ت ــگ ف ــان فعــال ســبک کان مربی
*چــه مــدت اســت کــه بــه عنــوان مربــی فعالیــت مــی کنیــد 
ــو  ــگ ف ــبک کان ــما در س ــئولیت ش ــی و مس ــه تکنیک ومرتب

تــوآ 21 چیســت؟
در حــال حاضــر مرتبــه تکنیکــی بنــده شــالبند قهــوه ای )راهــدار( مــی 
ــالن   ــتان گی ــوآ21 اس ــگ فوت ــوان کان ــت بان ــوان معاون ــه عن ــد و ب باش
مشــغول بــه فعالیــت هســتم. بنــده بــا کمــک همســرم از ســال 1378 
اقــدام بــه راه انــدازی کالســهای آموزشــی کانــگ فوتــوآ21 بــرای بانــوان 
ــم  ــت حک ــه دریاف ــق ب ــال  1382 موف ــودم و در س ــالن نم ــتان گی اس
مربیگــری کانــگ فوتــوآ21 از طــرف فدراســیون شــدم و از آن پــس بــه 
طــور جــدی و فراگیــر بــه آمــوزش بانــوان ایــن اســتان پرداختــم و موفق 
شــدم بــه دههــا مربــی تربیــت نمــوده و صدهــا ورزشــکار بانــوان اســتان 
گیــالن را بــا ســبک کانــگ فوتــوآ21 آشــنا نمایــم و هــم اکنــون بیشــتر 

شهرســتانها و روســتاهای اطــراف را در بخــش بانــوان فعــال ســاخته ایــم 
کــه اکثــر ایــن همراهــان در کلیــه فعالیتهــای ورزشــی ســبک شــرکت 
نمــوده و همچنیــن در دوره هــای آموزشــی تئــوری ســبک نیــز حضــور 
فعــال دارنــد و از جملــه خــود بنــده یکــی ازدانشــجوهای درون ســبکی 
هســتم کــه  توانســته ام بیــش از 70 واحــد درســی را تــا کنــون پــاس 

نمایــم.
*ایــن رشــته ورزشــی چــه تاثیراتــی بــر زندگی شــما داشــته 

؟ است 
مفهــوم واقعــی زندگــی را مــن  از طریــق کانــگ فوتــوآ21 شــناختم  و 
ــم.  ــه نمای ــی غلب ــکالت زندگ ــر مش ــتم ب ــن ورزش توانس ــک ای ــا کم ب
همچنیــن تاثیــر بســزایی در شــادابی و ســالمتی  روحــی و روانــی مــن  

داشــته اســت.
*چه پیامی برای همراهان دارید ؟

ــند  ــته باش ــه داش ــود توج ــه ســالمتی  خ ــد بیشــتر ب ــروز بای ــان ام زن
ــا ایــن هنــر ســامانگر را بیــش از  ــوان کانــگ فوتــوآ21 بکوشــند ت و بان
پیــش در سراســر کشــور و حتــی ســایر کشــورها ترویــج نمــوده و بــرای 
ــوان اپــرای فرهنــگ زماننــد.  بشــر قــرن 21 فرهنگســاز شــوند کــه بان

مصاحبه

در ادامــه رونــد معرفــی مربیــان نمونــه اســتانها، در ایــن شــماره قصــد 
داریــم یکــی از مربیــان موفــق اســتان فــارس را بــه حضــور شــما معرفی 

نماییــم. مصاحبــه کوتــاه راهــدان روســتا را بخوانیــم بــه نهــان ببریــم.
لطفــا خودتــان را معرفــی نماییــد و مختصــراً ســابقه ورزشــی 

خــود را شــرح دهیــد:
ــا اهــداء ســالم و تقدیــم تــوآ مجتبــي روســتا هســتم فرزنــد محمــد  ب
قلــي متولــد 1363 فــوق دیپلــم رشــته الکتروتکنیــک از دانشــگاه آزاد 
آبــاده در رشــته هندبــال و پــروش انــدام فعالیــت داشــته ام و بــا شــروع 
ــوده ام  ــوآ21 را شــروع نم ــگ فوت ــاده کان ــل در دانشــگاه آزاد آب تحصی
ودر کنگــره  کرمــان 1387 مفتخــر بــه دریافــت گــي قرمــز ودر کنگــره 

تهــران 1389 مفتخــر بــه دریافــت شــالبند ســیر ســبز شــده ام.
ــوآ 21 وارد  ــو ت ــگ ف ــبک کان ــه در س ــت ک ــدت اس ــه م چ

ــدید؟ ــری ش ــوت مربیگ کس
حــدود دو مــاه قبــل از ایــن کــه گــي قرمــز شــوم اولیــن کالس کانــگ 
فوتــوآ21 را در تاریــخ 87/3/19 بــه کمــک و پشــتوانه جهانبــان محمــد 
ــدازي نمــودم  ودر حــال حاضــر  ــي در فراشــبند راه ان ــي جنت عل
4 کالس در بخــش آقایــان و یــک 
بخــش  در  موقــت  کالس 
ــبند  ــهر فراش ــوان در ش بان
روســتاي  در  کالس  و2 
ــزودر  ــاد و آوی ــالم آب اس
مجمــوع 7 کالس بــه 
ــاي  ــي قرمزه ــت گ هم
راه  فراشــبند  کانــون 

ــت. ــده اس ــدازي ش ان

ــارس  ــه ف در منطق
مربــی  را  شــما 
ــی دانند،  ــی م موفق
ــد  ــی کنی ــر م فک
ایــن  علــت 

چیســت؟ موفقیــت 
و  اعتقــاد  و  ایمــان 
خداونــد  بــر  تــوکل 
وحمایــت هــاي پــدر 
اســتفاده  مــادرم  و 
اســتاد  ســخنان  از 
ــا  ــره ه ــالمي در کنگ س

و جلســات و در نهایــت 
علــي  محمــد  جهانبــان 

جنتــي  کســي کــه زندگــي 
ــي  خــود را وقــف طریقــت دانای

بنــده  پیشــرفت  باعــث  و  نمــود 
ــي شــد  ــر در زندگــي و طریقــت دانای حقی

ــاي  ــه ه ــه و اندوخت ــد و تجرب ــن فهمان ــه م ــي آن را ب ــاي واقع ومعن
گرانبهــاي خــود در طریقــت دانایــي رادر اختیــار بنــده قــرار داد و مثــل 

ــود. ــن ب ــراي م ــدر ب ــک پ ی

ســعی مــی کنیــد چــه چیــزی را بــه شــاگردان خــود آمــوزش 
؟ هید د

ســعی ام بــر ایــن اســت کــه  معنــاي واقعــي طریقــت دانایــي و زندگــي 
را درک کنــم و آنــرا بــه همراهانــم آمــوزش دهــم کــه همانــا بــر اســاس 
ــم  ــدون عل ــه  ب ــد، ک ــی باش ــن و روان م ــتان ت ــل فرهنگس ــت اص هف
ــن  ــا گرفت ــراه ب ــر هم ــدارد .ه ــان هســتي  ن ــي در جه انســان جایگاه
تکنیــک هــاي کانــگ فــو تــوآ21 معنــاي فلســفي آن را نیــز فــرا مــی 
ــي و  ــت دانای ــراه در طریق ــدن هم ــت مان ــث ثاب ــن باع ــه ای ــرد ک گی
اجــراي تکنیــک توســط او بــا ایمــان و اعتقــاد کامــل اســت . همچنیــن 
در برنامــه هــای تمرینــی خــود بــا اســتفاده از تکنیــک و تاکتیــک هــاي 
ــه موقــع و رابطــه  متفــاوت  اردوهــاي زیارتــي و ســیاحتي و تشــویق ب
اي دوســتانه بــا همــراه تنــوع الزم را در تمرینــات ایجــاد مــی نمایــم و 

در حیــن تمریــن نیــز  از اشــعار فلســفي اســتفاده مــی کنــم.

                                          و حرف آخر:

بدون تالش و نبرد جاوداهن
 حق چيه گوهن رد خواستی را 
رم وند ندا  از خدا

معرفی 

مربی موفق

12فصلنامه علمی , فرهنگی , ورزیش اکنگ فو وتآ 21    |         11فصلنامه علمی , فرهنگی , ورزیش اکنگ فو وتآ 21    |         

PREPARE while others are daydreaming

)خود را آماده کن وقتی که دیگران درخیال پردازیند(



ســحــرگــه ره رویی در ســرزمـیـنـی
  هــمــی گــفـت ایـن حکایت بـا قـریـنـی

که ای صویف شراب آنگه شود صاف         
 کــه در شــیـــــشــه بــمانــــــــد   اربـعـیـــــــنـی
»حافظ«



93/2/05 و 93/07/25 برگزاری آزمون دروس تئوری و مکمل مربیگری سبک 

برگزاری دومین کنگره آنالین بین املللی توسط انجمن جهانی   11 الی 16 مرداد 93

برگزاری چهل و ششمین کنگره رسارسی سبک به میزبانی دانشکده میاندوآب 16 و 17 مرداد 93

دومین جمعه هر ماه جلسه استاژ مربیان دانشکده ها

سومین جمعه هر ماه جلسه اتاق فکر مناطق و دانشکده ها



چهلمین کنگره علمی، فرهنگی ، ورزشی 

سبک کانگ فو توآ 21
بهمن ماه 1389

تهران - سالن حجاب 



آموزش تکنیک
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آموزش اصولی تکنیکهای کانگ فو توآ 21  ب

   ki-ye-To )این شماره : ضربه   )کی یتو
در ایــن مقالــه کوتــاه کــه بــه  قلــم جهانبــان محمــد علــی جنتــی نــگارش شــده اســت، قصــد آن 
داریــم کــه اولیــن تکنیــک پــای کانــگ فــو را  از زوایــای مختلــف فنــی و فلســفی مــورد بررســی 

قــرار دهیــم: 
 الف: تعبیر فلسفی: 

کــي یتــو بــه معنــی کــي هســتي تــو؟  خطــاب انســان بــه خــودش کــه خــود رابشــناس و نهیبــی 
بــه حریــف متجــاوز تــا بــه حریــم عقیــده و ایمــان مــا وارد نشــود.

 در معنای فلسفی کیتو اینگونه می توان گفت که:                                  
  انســان از اوایــل خلقــت خــودو تکامــل فکــري و اجتماعــي در مســیر هــاي مختلــف قــرار گرفتــه 
اســت و خــود را در بســیاري از جهــات آزمایــش نمــوده اســت . روش شــناخت نیــز از اول یکــي از 
مهمتریــن مراحــل شــناخت و تکامــل بشــر بــوده اســت . انســانها در طــول تاریــخ بــا قــرار گرفتــن 
در بینشــهاي مختلــف کــه زائیــده فکــري انســانهاي دیگــر بــوده خــود را در آن مســیر قــرار مــي 
دادنــد ، آن بینــش هــا خــود مســتلزم شــناختي دقیــق بــوده حــال هــر انســاني بــراي خــط فکــري 
و تکامــل  اجتماعــي خــود احتیــاج بــه شــناخت دقیقتــر دارد ، گریــزي بــه خویشــتن و قــرار گرفتــن 
ــودن  ــه دور ب ــاج ب ــات ،  خــود شناســي احتی در مســیر خلقــت و دانســتن اصــل مهــم وجــود حی
از راحــت طلبــي هــاي گوناگــون و همچنیــن دور بــودن از خصلتهــاي منفــي دارد ، بایــد بــا درک 
ــرار داد . در  ــان ق ــورد امتح ــه م ــودن در آن طبق ــا همســو نم ــود را ب ــه و خ ــروم جامع ــه مح طبق
ــا ایجــاد  ــاز ســازي نمایــد ، وي ب آن وضعیــت و شــرایط انســان مــي توانــد شــخصیت خــود را ب
محیــط آمــاده بــراي تفکــر ، همزمــان بــا اجتمــاع خــود بــه درون مــي پــردازد ، انســان در مــي 
یابــد کــه چگونــه اجتمــاع و مــردم را بــا درون و خویشــتن خــود در ارتبــاط قــرار دهــد . درک مــي 
کنــد کــه انســانها ي بــدون عمــل فقــط افکارشــان مالکشــان اســت نــه عملشــان و آنهــا چگونــه 
تفــاوت دارنــد بــا افــکاري کــه از میــان جامعــه بــر مــي خیزنــد ، و جامعــه اي را بــه جنبــش و 
حرکــت وا مــي دارنــد . در ایــن مرحلــه انســان بــا شــناخت دقیــق از مکاتــب مختلــف ، خلقــت 

خــود را جســتجو مــي کنــد .    
ب :  آنالیز فنی 

تکنیــک کــی یتــو ضربــه پایــی اســت کــه مســتقیما درجلــو بــدن نواختــه مــی شــود ایــن ضربــه 
در نــوع خــود بســیار مهــم اســت و یکــی از تکنیــک هــای پایــه در کانــگ فــو تــوآ 21 مــی باشــد 
کــه اگــر همراهــان بــه درســتی آن را انجــام دهنــد باعــث افزایــش نیــرو در تکنیــک هــای دیگــر 

مــی باشــد .
انجــام دهیــم  اگــر آن را صحیــح 
موقــع اجــرای تکنیــک هیــچ لرزشــی 
نخواهــد داشــت و درســت بــه هــدف 
ــه روی  ــی ک ــد . پای ــی کن ــت م اصاب
ــد  ــی بای ــرد م ــی گی ــرار م ــن ق زمی
کامــال چســبیده بــه زمیــن باشــد تــا 
بتوانــد اســتقرار بــدن را بدســت آورد 
. موقعــی کــه مــی خواهیــم ضربــه را 
ــو صــاف و کشــیده  بزنیــم بایــد از زان
باشــد و هیــچ گونــه زاویــه ای نداشــته 

باشــد 
ــیار  ــا بس ــچ پ ــو م ــی یت ــه ک در ضرب

مهــم مــی باشــد تــا آنجــا کــه امــکان دارد بایــد بــه طــرف پاییــن کشــیده شــود ، پنچــه هــای پــا 
ــا بــه طــرف هــدف کوبیــده شــود ــاال و ســینه پ هــم بــه طــرف ب

چــون همراهانــی کــه وارد ســبک کانــگ فــو تــوآ 21 مــی شــوند اصوالمبتــدی مــی باشــند اگــر 
ــورد  ــرو بهترم ــوزش داده شــود راحــت ت ــان آم ــه همراه ــو ب ــت رات ــو را از حال ــی یت ــک ک تکنی

اســتفاده قــرار مــی گیــرد
مراحل اجرای تکنیک کی یتو:

بــدن را در حالــت راتــو قــرار مــی دهیــم چشــمها بــاز و در چشــم حریــف مــی دوزیــم   -1
ــد ــی باش ــو م ــی یت ــه ک ــه ضرب ــمان ب ــام حواس ــرده و تم ــره ک ــتها گ ، مش

ــه  ــرف 45 درج ــه ط ــینه آن  ب ــز از روی س ــا را نی 2-پ
ــم   ــرار مــی دهی ــای ســتون ق ــار پ داخــل و کن

3- پــا ی ضربــه زننــده بــا شــتاب تمــام در حالــی کــه 
مــچ پــا طبــق شــکل تکنیــک کــه بیــان گردیــد حرکــت 
ــو  ــه زان ــی ک ــدن در حال ــط ب ــا دوران از وس ــود را ب خ
بــه طــرف 45 درجــه بــه بیــرون متمایــل اســت ادامــه 

مــی دهــد . 

4-پــای ضربــه زننــده بــه طــرف هــدف رهــا مــی گــردد 
و در زاویــه 135 درجــه بــدن کوبیــده مــی شــود 

ــالف  ــه ات ــچ گون ــدون هی ــه ب ــت ضرب ــس از اصاب 5-پ
ــت  ــرده و در وضعی ــم ک ــو خ ــریعا از زان ــا را س ــت پ وق

ــم ــرار میگیری ــو ق رات

در هنــگام اجــرای تکنیــک کــی یتــو بــه نــکات 
زیــر توجــه فرماییــد:

محــور نــاف و نشــیمنگاهی در یــک راســتا قــرار گیــرد 
تــا بتوانــد حــد اکثــر نیــرو را ایجــاد نمایــد چــون تمامی 
بــدن در یــک تکنیــک صحیــح نقــش عمــده ای دارد  .

ــرد  ــرار گی ــدف ق ــتای ه ــتی در راس ــدن بایس ــور ب مح
اگــر محــور بــدن و تعــادل بــه هــم بخــورد باعــث ضعــف 
ــد  ــه بای ــع زدن ضرب ــدن در موق ــردد ب ــی گ ــک م تکنی
ــدن  ــل ش ــرای کام ــد ب ــن باش ــر زمی ــود ب ــال عم کام
ــو  ــه جل ــه ب ــی 7 درج ــد 5 ال ــی توان ــدن م ــک ب تکنی
متمایــل گــردد همجنیــن پــای ســتون هــم مــی توانــد 
ــرو را  ــد تمــام نی ــا بتوان ــردد ت ــی 7 درجــه خــم گ 5 ال

ــد .  ــال ده انتق
نقطــه کوبــش تکنیــک در هــر کجــای بــدن حریــف کــه 
ــه  ــچ گون ــرد  و هی ــام گی ــق انج ــد دقی ــد بای ــی باش م
لرزشــی نداشــته باشــد و ضربــه ای کــه وارد مــی کنیــم 
بایــد کامــال در یــک نقطــه بــدن قفــل گــردد و بــدون 
ــم  ــو خ ــریعا از زان ــا را س ــت پ ــالف وق ــه ات ــچ گون هی
کــرده و در روی راتــو قــرار دهیــم ، در کوبــش تکنیــک 

نفــوذ فرامــوش نشــود . 
پ : تجزیه و تحلیل عضالنی

ــک  ــن ی ــگام نواخت ــد  در هن ــه ش ــه گفت ــور ک همانط
تکنیــک  کانــگ فــو تــوآ 21 تمــام  عضلــه هــای بــدن 
در گیــر مــی شــوند ، عضلــه هــای اصلــی کــه در هنــگام 
ــه کــی یتــو نقــش اصلــی را ایفــا مــی کننــد  زدن ضرب

بــه ترتیــب عبــارت انــد از
ــه هــا در  ــن عضل ــرینی ، ای ــه هــای ُس عضل  -1
کننــد  مــی  ایفــا  را  اولیــه  نقــش  ضربــه  هنــگام 
عضلــه هــای ران ، در هنــگام بــاال کشــیدن   -2

دارنــد  دخالــت  تکنیکــی  قفــل  و 
عضلــه هــای شــکم ، یکــی از عضلــه هایــی   -3
ــروی  ــو نی ــی یت ــک ک ــگام زدن تکنی ــه در هن ــت ک اس

اســتقرار و نفــوذ بــدن را تکمیــل مــی کنــد 
عضلــه هــای ســاق پــا و مــچ ، ایــن عضلــه   -4
هــا بــرای کوبــش و نلرزیــدن تکنیــک کــی یتو اســتفاده 

ــردد  ــی گ م

***************

ت: انواع مختلف تکنیک های کی یتو 
ــه  تکنیــک کــی یتــو شــکل هــای متفــاوت دارد کــه ب

تعــدادی از آنهــا اشــاره مــی شــود 

ــا  ــا جابجایــی : ایــن تکنیــک ب ــا و ی 1-تکنیــک تــک پ
حرکــت جابجایــی پاهــا صــورت مــی گیــرد و مــی توانــد 
ــد  ــدن زده شــود و هــم مــی توان هــم در یــک نقطــه ب

ــدن  ــور ب ــت مح ــن و در جه ــه پایی ــاال ب ــی از ب سرش
وارد شــود ، نقطــه برخــورد آن خــط ممتــدی اســت در 

وســط بــدن و بســیار نفــوذ پذیــر مــی باشــد   

2-تکنیک پرنده ، توران ما کی یتو 
ــتفاده در  ــل اس ــدرت و قاب ــر ق ــیار پ ــک بس ــن تکنی ای
ســرنگونی حریــف بــه کار مــی رود البتــه بایــد حرکــت 
ــرد   ــن بســیار صــورت گی ــا تمری ــق و ب ــی دقی آن خیل

 

3- تکنیک تک پا پیچشی توران ما :
ــف  ــه حری ــارزه از راه دور نســبت ب ــن تکنیــک در مب ای
انجــام مــی گیــرد ، چــون بــا پیچــش بــدن همــراه مــی 
باشــد بســیار نیرومنــد و اگــر درســت بــه حریــف اصابــت 

کنــد ســرنگون کننــده مــی باشــد 
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رکامی 21
بایارومه 

 سید حمید 
مختاری 

عضو کانون کانگ 
فوتوآ21 صاحب 

الزمان )عج( 
فراشبند 

سالح 
ابداعی

شرح 
سالح

نماد کره ی زمین 
ــره ی  ــده ی ک ــان دهن ــا21 نش ــاد در رکیم ــن نم ای
ــا  ــد ب ــا بای ــی م ــت یعن ــان اس ــت ایرانی ــن در دس زمی
فرهنــگ درخشــان خــود تمامــی جهــان را آبــاد ســازیم 
بــه همیــن دلیــل نقشــه ایــران در قلــب کــره ی زمیــن 

قــرار گرفتــه اســت .

ــا  ــته ی رکیم ــه روی دس ــاد ب ــن نم ــاد انرژیای نم
21 نشــان دهنــده ی انــرژی میباشــد ایــن خــط 
هــای ضربــدر ماننــد نشــان  نظریــه دانشــمند بــزرگ 
ــود  ــه ب ــم گفت ــورد ات ــه در م ــد ک ــی باش ــورد م رادرف
درون اتــم هســته ای وجــود دارد کــه الکتــرون هــای 

ــتند  ــردش هس ــال گ ــراف آن در ح آزاد اط
رابطــه ی                     نقــل بــر ایــن دارد کــه جســمی 
کــه بــه ســرعت نــور برســد انــرژی زیــادی تولیــد مــی 

کنــد همچــون انــرژی هســته ای یــا اتمی 
E : انرژی    m : جرم جسم    C: رسعت نور 

نماد دانشکده تن و روان 
ایــن نمــاد بــه معنــای دانشــکده ی انشــا تــن و روان 
اســت . دانشــکده ی انشــا تــن و روان جــز یکــی از 
منشــور هــای کانــگ فــو تــوآ21 مــی باشــد و کانــگ 
ــن و روان  ــا ت ــکده ی انش ــد دانش ــه امی ــو کاران ب ف
ــه  ــی اســت ک ــد دانشــکده محل ــه راه مــی دهن ادام

درآن بــه ســاختن تــن و روان مــی پردازنــد
 

نماد کاوش
ایــن نمــاد بــرروی رکیما21 ســمت دانشــکده 
ی انشــا تــن و روان قــرار دارد و نمــاد تکنیــک 
هــای خــط کاوش و بــه معنــای خیمــای 
ــه  ــف ضرب ــه حری ــمت ب ــدکه ازدو س میباش

ــد وارد مینمای

نماد شاهین  
ــد  ــاهین میباش ــک ش ــانگر تکنی ــاد نش ــن نم ای
ــال  ــاهین درح ــون ش ــتهایت را همچ ــر دس . اگ
پــرواز بــاز نگــه داری میتوانــی تمــام جهــان رادر 
ــن  ــه روی زمی ــدن ب ــرای مان ــر . ب ــوش بگی آغ
ــرواز اندیشــه  ــزی نکــن ســعی کــن پ ــه ری برنام

ــی .  ــته باش داش

E=mC2

در رکیما21 میتوان 
هم ضربه وارد نمود و 
هم ضربات حریف را 
دفاع کرد رکیما 21 

برای دفاع از انسانیت 
ساخته شده است 

4-تکنیک پرنده ،  توران ما کی یتو دوبل 
ایــن تکنیــک هــم هماننــد تکنیــک تــوران مــا کــی یتــو بســیار زیبــا 
ــن و ممارســت بســیار  ــد تمری ــک نیازمن ــن تکنی ــا اجــرای ای اســت ام
بــوده و بهتــر اســت همراهــان مبتــدی از اجــرای آن خــود داری نماینــد. 

مبارزه تکنیک کی یتو 
ــن  ــر تری ــی نظی ــی از ب ــود یک ــوع خ ــو در ن ــی یت ــک ک ــارزه تکنی مب
ــو  ــه جل ــه صــورت کوبشــی رو ب تکنیــک مبــارزه ای مــی باشــد هــم ب
ــه راتــو، هــم 360 درجــه  ــه صــورت عقــب روی از روی راتــو ب ، هــم ب
چرخــش و سرشــی از بــاال بــه پاییــن بــدن حریــف  و هــم بــه صــورت 

ــا و دوبــل مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد   تــوران مــا تــک پ

نرمش های تکنیک کی یتو 
اگــر بخواهیــم تکنیــک بــدون نقــص انجــام شــود بایســتی نرمــش هــای 

مخصــوص آن را انجــام دهیــم . نرمشــها دو نــوع مــی باشــند 
نرمش برای انعطاف ، نرمی و  سرعت تکنیک   -1

نرمش برای قدرت تکنیک   -2
ــدا  ــد ابت ــها را بای ــه نرمش ــا ، اینگون ــی پ ــاف و نرم ــرای انعط ــش ب نرم
ســاده آغــاز نمــود و بعــد بــه صورتــی ارائــه داد کــه بــه کشــاله هــای 
ران  ) همســترینگ ( و عضلــه هــای دیگــر آســیبی وارد نشــود ، چنــد 

ــد  ــی کنی ــه از آن را در شــکل مشــاهده م نمون
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بررسی 
میزان رضایت 

سالمندان کانگ فو کار 
از کالس های ویژه 

سالمندان
----------------------------

) مقاله علمی(

جهانبان یلع نیب زاده بابکی
راهبریت سبک کانگ فو توآ 21

مدیر عامل و عضو هیات موسس مرکز آموزش علمی 
کاربردی شهربابک

مقدمه
ــه  ــده از ارائ ــدف عم ــه آن را دارد. ه ــرد حــق مطالب ــر ف ســالمتی حــق انســان اســت و ه
ــه خدمــات  ــق ارائ ــراد جامعـــه اســت کــه از طری خدمــات ورزشــی، تأمیــن ســالمتی اف
مطلــوب و مــورد نیــاز تأمیــن مــی گــردد .امــروزه بــا توســعه ی علــوم پزشــکی، اقتصادی 
و اجتماعــی، میــزان مــرگ و میــر کاهــش یافتــه و امیــد بــه زندگــی رو بــه افزایــش 
اســت. در واقــع بــا گذشــت زمــان، جمعیــت جهــان رو بــه ســالمندی پیــش مــی رود. 
ــده  ــرن ســالمندان نامی ــرن را ق ــن ق ــی بهداشــت ای ــه طــوری کــه ســازمان جهان ب
ــی  ــه مبن ــورت گرفت ــات ص ــه تبلیغ ــه ب ــا توج ــکاران ،2005(. ب ــز و هم ــت )نت اس
ــر در  ــن قش ــالمندان، ای ــرای س ــی ب ــای ورزش ــت ه ــرکت در فعالی ــای ش ــر مزای ب
ــه ورزش روی آورده اســت . رضایت منــدی به طــور کلــی،  طــی ســال هــای اخیــر ب
هــر اســتفاده ای از خدمات)ارایــه شــده( کــه باعــث رفــع یــا کاهــش نیازهــای فــرد 
ــد،  ــاد کن ــدی را ایج ــه خوش آین ــاس تجرب ــود و در درون او احس ــتفاده کننده ش اس
ــن  ــی از مهمتری ــه یک ــی ک ــود)جواهری، 1383( از آنجای ــده می ش ــدی نامی رضایت من
نیازهــای ســالمندان در دوران کهولــت پرداختــن بــه ورزش اســت  و در حــال حاضــر جمع 
کثیــری از ســالمندان در شهرســتان شــهربابک در کالس هــای ورزشــی کانــگ فــو تــوآ21 
شــرکت مــی کننــد  هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی میــزان رضایــت منــدی آنــان  از کالس 

هــای کانــگ فــو تــوآ21 مــی باشــد.
روش شناسی

روش ایــن پژوهــش یــک مطالعــه توصیفــی اســت کــه اطالعــات آن بوســیله پرسشــنامه ای مشــتمل 
بــر2 قســمت )مشــخصات  فــردی ســالمند کانــگ فــو کار و ســطح رضایــت وی از کالس تمرینــی( 
مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت. ایــن پرســش نامــه محقــق ســاخته مشــتمل بــر 14 ســوال بــود 
کــه روایــی آن بــه شــکل صــوری توســط 5 نفــر از متخصصیــن گرفتــه شــد و پایایــی ان بــه روش 
آلفــای کرونبــاخ 0/86 محاســبه گردیــد.  تعــداد نمونــه 60 نفــر بودنــد کــه بصــورت در دســترس و 
هــدف منــد در ســطح شهرســتان شــهربابک انتخــاب شــدند، میــزان رضایــت ســالمندان بــا اســتفاده 
از مقیــاس درجــه  بنــدی لیکــرت مــورد ســنجش قــرار گرفــت. داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار 

آمــاری spss نســخه 17 تجزیــه و تحلیــل شــد.
یافته ها:

در ایــن مطالعــه میانگیــن ســنی شــرکت کننــدگان 54/12 ســال بــود.  یافتــه هــای مــا نشــان داد 
کــه 66 درصــد ســالمندان ازســبک آمــوزش مربیگــری ، 94 درصــد از رفتــار و تعامــل فــردی مربــی 
رضایــت داشــتند.  رضایــت از مــدت زمــان و ســاعت کالس 71 درصــد بــود،  میــزان رضایــت از نظــم 

در کالس 81 درصــد بــود.

بحث و نتیجه گیری
ــي  ــود کیف ــت بهب ــزي در جه ــروري برنامه ری ــاز ض ــات، پیش نی ــت خدم ــنجش کیفی ــد، س بي تردی
ــات ســازمان ها از  ــف خدم ــن رو، مطالعــه ي کیفیــت جنبه هــاي مختل ــات سازمان هاســت. از ای خدم
ــه  ــن مطالع ــوده اســت. در ای ــدد ب ــاي متع ــاز موضــوع پژوهش ه ــدگاه اســتفاده کنندگان، از دیرب دی
میــزان رضایــت ســالمندان کانــگ فــو کار از تمرینــات کانــگ فــو تــوآ پرداختــه شــد. نتایــج مطالعــه 
حاضــر نشــان داد کــه اکثریــت ســالمندان کانــگ فــو کار شــهربابکی از کالس تمرینــی خــود رضایــت 
داشــتند.در نهایــت  بــا توجــه بــه اینکــه تــا بــه حــال چنیــن پژوهشــی در بیــن ســالمندان کانــگ 
فــو کار انجــام نشــده اســت مربیــان مــی تواننــد از عوامــل رضایــت ان هــا در ایــن تحقیــق در برنامــه 

ریــزی بــرای کالس هــای خــود اســتفاده نماینــد.
کلیدواژگان
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نمودارشماره1- میزان رضایت سالمندان از عوامل مربوط به کالس ویژه ان ها

مهدی عبدلی ندیکی 
کاندیدای احراز پست ریاست 

فدراسیون
در مجمع انتخاباتی 92/11/12

----------------------------
ــال  ــه 6 س ــب ب ــس از قری ــرانجام پ س

ــای  ــیون هنره ــی فدراس ــع انتخابات مجم
رزمــی و کونــگ فــو در روز شــنبه 12 بهمن 

مــاه 1392 برگــزار گردیــد و آقــای رضــا 
ــیون  ــن فدراس ــس ای ــوان رئی ــه عن ــدری  ب حی

ــد. ــاب گردی انتخ
آنچه در پی می آید گزارشی از برگزاری این مجمع است.

ــی  ــای ورزش ــیون ه ــی، فدراس ــای جهان ــه ه ــن نام ــاد آیی ــاس مف ــر اس ب
نهادهایــی غیــر دولتــی و مســتقل هســتند کــه دولتهــا تنهــا مــی تواننــد نقش 
نظارتــی بــر آنهــا داشــته باشــند. بــر همیــن اســاس، اساســنامه فدراســیون هــا 
در ایــران نیــز در ســال 1381 تدویــن گردیــده کــه در آن بــر اصــل اســتقالل 
ــه  ــا سالهاســت ک ــد شــده اســت ، ام ــودن فدراســیونها تاکی ــی ب ــر دولت و غی
برگــزاری مجامــع انتخاباتــی در ایــران مــورد اشــکال بســیاری از ورزشــکاران، 

پیشکســوتان و نهادهــای ورزشــی اســت.
ــه  دخالــت آشــکار دولــت در انتخــاب رؤســای فدراســیونها، اعمــال نفــوذ و ب
اصطــالح البــی گــری بــرای انتخــاب یــک شــخص خــاص، عــزل و نســبهای 
غیرقانونــی و عــدم برگــزاری مجامــع عمومــی ســاالنه و ... از جملــه مــواردی 
ــی را در اورده  ــن الملل ــای بی ــدای نهاده ــی ص ــا حت ــا و باره ــه باره ــت ک اس
ــه تعلیــق یــک رشــته  ــا تهدیــد ب ــه تعلیــق ی اســت و در برخــی مــوارد کار ب

ــی مربوطــه نیــز کشــیده اســت. ورزشــی از ســوی فدارســیونهای جهان
فدراســیون کونــگ فــو نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده و در عمــر کوتــاه 
ــه  ــادی در تشــکیل مجامــع عمومــی و انتخــاب ریــس ب خــود چالشــهایی زی
خــود دیــده اســت. آنچــه در ایــن ســالها همچــون بســیاری از فدراســیونهای 
ــودن روســا و عــدم  ــود غیــر تخصصــی ب دیگــر گریبانگیــر ایــن فدراســیون ب
آشــنایی آنــان بــا ورزش کونــگ فــو بــوده اســت، امــا شــاید پــر چالــش تریــن 
آنهــا بــه دوران انتخــاب آقــای منتظــری بــه عنــوان ریاســت ایــن فدارســیون 
برمــی گــردد، فــردی کــه در بــدو روی کار امدنــش صــدای بســیاری از اســاتید 
کونــگ فــو را بــه علــت کاراتــه کار بودنــش در آورد و در دوران ریاســت او بــه 
مــدت 6 ســال هیــچ مجمــع عمومــی تشــکیل نگردیــد و علــی رغــم چندیــن 
ــام  ــیون و ن ــت فدراس ــات ریاس ــزاری انتخاب ــت برگ ــی جه ــالم عموم دوره اع

نویســی نامزدهــا، هیــچ انتخاباتــی برگــزار نگردیــد.
ــاردی  ــای میلی ــه ه ــت هزین ــی و مربیگــری و دریاف ابطــال احــکام ســابق فن
بــرای احــکام جدیــد، برگــزاری ســوال برانگیــز مســابقات جهانــی بــا بودجــه 
ــه  ــی ب ــرکت خصوص ــکیل ش ــزاف، تش ــای گ ــه ه ــفاف و هزین ــر ش ــای غی ه
ــیون و  ــام و آرم فدراس ــوای ن ــت ل ــرکت تح ــن ش ــت ای ــا( و فعالی ــام  )ووت ن
برگــزاری دوره هــای مربیگــری بیــن المللــی و اخــذ هزینــه بــه دالر و مهمتــر 
ــو از پیشــوند و پســوند ســبکهای تحــت نظــر  ــگ ف ــام کون از همــه حــذف ن
ایــن فدراســیون از جملــه نــکات بــارزی اســت کــه طــی چنــد ســال گذشــته 

ــه وجــود اورده اســت. ــن فدراســیون ب ــده ای را در ای چالشــهای عدی
ســر انجــام پــس از اعتراضهــای پیاپــی روســای ســبکها، منتظــری برکنــار و 
آقــای ابوالفضــل حیدریــان کــه ایشــان نیــز یــک جــودو کار بودنــد بــه عنــوان 
سرپرســت انتخــاب شــدند تــا بلکــه بتواننــد مجمــع عمومــی را برگــزار نماینــد. 
ــدند و  ــران ش ــی کاری ورزش ای ــوج سیاس ــان م ــار هم ــز دچ ــان نی ــا ایش ام
ــد،  ــزار نماین ــی را برگ ــع عموم ــتند مجم ــال نتوانس ــه 1/5 س ــب ب ــی قری ط
ــدای مــورد نظــر وزارت ورزش کــم  چــرا کــه احتمــال انتخــاب شــدن کاندی

ــی  ــا م ــاً تنه ــه قانون ــی ک ــذا ایشــان در حال ــود، ل ب
تواننــد 6 مــاه سرپرســت باقــی بماننــد یــک ســال 
و نیــم سرپرســت بودنــد و در ایــن مــدت شــروع 
بــه مهــره چینــی و تغییــر روســای هیاتهــای 
اســتانها نمودنــد تــا بتواننــد در رای گیــری 

نظــر دولــت را بــرآورده کننــد.
بــا روی کار آمــدن دولــت اعتــدال 

ــی  ــکل م ــی ش ــع عموم ــزاری مجام ــد برگ ــدی در رون ــرد جدی ــراً رویک ظاه
ــزار  ــد برگ ــده بودن ــزار نش ــال برگ ــالیان س ــه س ــی ک ــع عموم ــرد و مجام گی
ــان و  ــاری حیدری ــا برکن ــو ب ــگ ف ــر در فدراســیون کون ــن ام ــد. ای ــی گردن م
سرپرســتی آقــای نیکوخصــال بــه وقــوع پیوســت و نیکــو خصــال ظــرف مــدت 
کوتاهــی توانســت مجمــع عمومــی ایــن فدراســیون را تشــکیل و انتخابــات را 

ــد.  ــزار نماین برگ
ــه در  ــی ک ــه در حال ــت ک ــن اس ــات ای ــن انتخاب ــت در ای ــز اهمی ــه حائ نکت
اکثــر فدراســیونها تعــداد کاندیداهــا از انگشــتان یــک دســت بــه نــدرت تجــاوز 
مــی کــرد، 19 نفــر در انتخابــات فدراســیون کونــگ فــو کاندیــدا شــدند، ایــن 
خــود نشــان از کثــرت عالقــه منــدان کانــگ فــو ایرانــی و نیــز دغدغــه خاطــر 
ــم کــه  ــد رای گیــری نیــاز شــاهد بودی اســاتید و پیشکســوتان اســت. در رون
رقابــت بیــن دو کاندیــدای مطــرح نتیجــه را بــه دور دوم کشــاند )در دور اول 
آقــای رضــا حیــدری17  و آقــای یحیــی دادویــی14 رای کســب نمودنــد( و در 
دور دوم آقــای رضــا حیــدری بــا 19 رای در مقابــل 17 رای آقــای دادویــی بــه 

عنــوان رئیــس فدراســیون اتنخــاب شــدند.
هــر چنــد پیرامــون ایــن انتخــاب بــاز هــم شــاهد بســیاری بــی عدالتــی هــا 
ــک  ــر از ی ــه اســتعفا، شــایعه طــرف داری وزی ــدا ب ــک کاندی )وادار نمــودن ی
کاندیــدای خــاص، اســتفاده از تلفــن فدراســیون و تمــاس بــا روســای هیاتهــا 
ــه  ــدادن ب ــازه ن ــاص، اج ــخص خ ــک ش ــه ی ــه رای دادن ب ــب ب ــت ترغی جه
ــو  ــگ ف ــه کان ــای جامع ــان درد دله ــرای بی ــای حاضــر در مجمــع ب کاندیداه
ــت  ــد صالحی ــر تایی ــر و بدت ــه مهمت ــداران و از هم ــفید طرف ــای س و رای ه
ــتگی  ــاد و همبس ــت اتح ــا در جه ــم، ام ــیون ( بودی ــزول فدراس ــت مع ریاس
ــه آقــای رضــا  ــو ما(ضمــن تبریــک ب و تبلــور شــعار طریقــت دانایــی )مــن ت
حیــدری بــرای ایشــان آرزوی موفقیــت نمــوده و از ایشــان تقاضــا داریــم کــه 
راه خــود را از راه بدخواهــان کانــگ فــو جــدا نماینــد و بــا کمــک پیشکســوتان 
و مســئولین ســبکها بــا در نظــر داشــتن مفــاد دادنامــه 31 صفحــه ای دیــوان 
عدالــت اداری کــه دســتور العمــل حــذف نــام کانــگ فــو از ســبکها را باطــل 
اعــالم نمــوده، نــام اصلــی فدراســیون را )کونــگ فــو( بــه آن بازگردانــد و بــا 
نــگاه مســاوی بــه همــه ســبکها، خانــواده بــزرگ کانــگ فــو کشــور را در جهت 
ــیج  ــاد و ... بس ــاد، فس ــی ، اعتی ــای اجتماع ــاری ه ــه از ناهنج ــات جامع نج
نماینــد کــه هــدف طریقــت دانایــی جــز خدمــت بــه خلــق نبــوده و نیســت. 
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در مجمع 
انتخاباتی 

فدراسیون هنرهای 
رزمی و کونگ فو 

چه گذشت!؟

19فصلنامه علمی , فرهنگی , ورزیش اکنگ فو وتآ 21    |         

SAVE while others are wasting

)رصفه جویی کن وقتی دیگران در حال تلف کردنند(



حکایت 
مردثروتمندی به کشیشی می گوید:

ــیس  ــرا خس ــردم م ــرا م ــم چ ــی دان نم
ــد. ــی پندارن م
کشیش گفت:

ــک گاو و  ــی از ی ــت کوتاه ــذار حکای بگ
ــم. ــل کن ــت نق ــوک برای ــک خ ی

خــوک روزی بــه گاو گفــت: مــردم از 
طبیعــت آرام و چشــمان حــزن انگیــز تــو 

ــه نیکــی ســخن مــی ب
ــی  ــو خیل ــد ت ــی کنن ــور م ــد و تص گوین
بخشــنده هســتی. زیــرا هــر روز برایشــان 

شــیر و سرشــیر مــی دهــی.
امــا در مــورد مــن چــی؟ مــن همــه چیــز 
خــودم را بــه آنهــا مــی دهــم از گوشــت 

ران گرفتــه تــا ســینه
ــرس  ــن ب ــدن م ــوی ب ــی از م ام را. حت
کفــش و ماهــوت پــاک کــن درســت 
مــی کننــد. بــا وجــود ایــن کســی از مــن 
ــت؟ ــش چیس ــد. علت ــی آی ــش نم خوش

می دانی جواب گاو چه بود؟
جوابش این بود:

شاید علتش این باشد که
"هــر چــه مــن مــی دهــم در زمــان حیاتم 

دهم" می 

م--ی
مالک...

         معماری معمار، ُمتفکری ُمتعال ، ُمجریی ُمربی ، ُمجربی ُمجلل ، مهربانی ماهر، محبوبی محبوب و...
 و ُمولد مردانی مانند موسی ، ِمسیح، ُمحمد)ص(، ُمرتضی )ع(و َمهدی)عج(

         َمردانــی ُمقــدس، َمعصــوم، َمعــدن ُمالطفــت و َمعرفــت، ُمدیرانــی ُمدبــر، ُمخلصانــی ُمخلــص، ُمحبانــی َمحبــوب، ُمتقیانــی 
ُمتقــی، ُمعلمانــی ُمعــزز و ُمرســلینی ُمونــس و ...

       در مدینــه هــای مدنــی ، ِمدارســی ُمتفــاوت و ُمدیــر َمدرســه و ُمعلمانــی َمســئول ، ُمکاتبــی ُمتشــابه و ُمتــوازن  و در 
مجمــوع مجموعــه ای ُمجــزا و ُمجهــز و ِمهمانکــده ای ُمهیــب و َمهلکــه ای ُمهلــک 

ــواری و ُمســتضعف و ُمســتمند   ــون ُمت ــت ِملکــه َمطــرود و ُمجــازات َمجن ــدرس ، ِمالمــت و ِمالل       و منظــور مدرســه و ُم
و...        و مــا ملــت! مارمولکانــی مــادی، ُمتجــاوز، مأیــوس، ُمحتــاط، َمــردود، ُمــردد، ُمضطــرب ، ُمتزلــزل و َمفلوکانــی َمفلــوک                     
و َمردانــی ُمصــرف و ِمزاجمــان و ِمذاقمــان ماهیتابــه ُمــرغ و ُمرغابــی و ُمرغانــه ، ماهــی و ماهیچــه و َمســکه و ماکارونــی و... و 

َمخلوطشــان َمدفــوع ُمتعفــن
                                 و ِمعده هایمان َمشکانی ُمضحک!

     و ِمــالج و مغــز و ُمخمــان ُمحقــر ، متوجــه ُمــد و ُمــدل ُمتنــوع، میلیونرهــا و میلیاردرهــا  و ُمتقلدانــی ُمتعــدد و ُمطابــق 
ُمتــد و ُمتــداول و ُمبتــذل و ...    و مادمــوازل!!!

                        مدتی ُمنطبق و َمحدود و َمجبور و  
                                                ماتقدم و ماتأخر و ماترک

                                                      و در آخر ِملک الُموت و ُملودی مرگ!
 

ببین چون رسیده سپیدی کنون
سیاهی ز اندیشه شد واژگون
نهان ها شده آشکار از درون
ز قوم هنرجوی رزم و فنون
یکی پیر برنا دل و هوشمند

به فرمان او همرهان در رهند
زده کوه مشکل همه در کنار
شده ره ز بی راهه ها آشکار

چو خورشیدی از پشت کوه سترگ
برون آمده کرده رایی بزرگ

وز ان نور و گرمیش تن ها روان
زخورشید گیریم گرمی و جان

سیاهی از آن پرتو روشنش
امانی ندارد به دور از برش

معانی که گفتم ز هور این زمان
یکی مهر تابان درونش بدان

همه ویژه هایی که گفتم از اوی
ز دانایی اندرونش بجوی

درون همه مهره و گوهریست
که آن ذهن بی جان بدان آگهیست
بباید که جان بخشی این ذهن را

نمایان کنی تابش مهر را
زنور است و آن تابش مهر خویش
که دانایی ات را کند در تو بیش

بجویی سپس گوهر اندرون
زنی تیر دانا به نادان دون

کنون وقت استادن است ای جوان
که بیدار گردی ز خواب گران

کالمی از شیخ بهایی:

ــد از  ــم باش ــر ه ــر پیامب ــی اگ آدم
ــرا:  ــردم آســوده نیســت، زی ــان م زب
اگــر بســیار کار کنــد، میگوینــد 

احمــق اســت !
اگــر کــم کار کنــد، میگوینــد تنبــل 

اســت !
اگــر بخشــش کنــد، میگوینــد افــراط 

میکنــد !
ــد  ــد، میگوین ــرا باش ــع گ ــر جم اگ

ــت ! ــل اس بخی
باشــد،  خامــوش  و  ســاکت  اگــر 

! اســت  الل  میگوینــد 
اگــر زبــان آوری کنــد، میگوینــد 

وراج و پــر گوســت !
نمــاز  شــبها  و  بــرآرد  روزه  اگــر 
ــت ! ــا کار اس ــد ری ــد، میگوین بخوان

و اگــر نکنــد، میگوینــد کافــر اســت 
و بــی دیــن !

لــذا نبایــد بــر حمــد و ثنــای مــردم 
اعتنــا کــرد

ــی  ــد از کس ــد نبای ــز از خداون و ج
ــید. ترس

پــس آنچــه باشــید کــه دوســت 
داریــد.

غزل:
من اینجا شعر میگویم شبانه                                         

غزل در مثنوی، قطعه، ترانه
صدای هق هق چشمان خیس و 

غروبی که ندارد بی تو شانه
دل تنگ و سر سودایی من                                         

ندارد هیچ کاری جز بهانه
و با دستان خود هی می شمارم
همان روزی که می آیی به خانه

دوبیتی:
دلم اینجا غزل بارونه امشب                                                 

تمام  دفترم گریونه امشب
خدایا قدر صد یلدا شود شب 

که یارم پیش من مهمونه امشب

داستان زندگی بودا
در پانصــد ســال پیــش از میــالد شــاهزاده ای در هنــد زندگــی میکــرد پــدرش بــرای او ســه قصــر ســاخته بــود کــه هــر فصلــی را در یکــی از آنهــا 

زندگــی مــی کــرد و خدمــت کارانــی کــه حداکثــر ســن آنهــا ســی ســال بــود.
شــاهزاده فــردی بــود بــی غــم و تمــام زندگــی او بــر اســاس خــوردن خوابیــدن و شــهوت ســپری مــی شــد.ولی همیشــه چیــزی در وجــودش 
زمزمــه مــی کــرد کــه ســعادت واقعــی در چیســت ایــن زندگــی مــرا ماننــد زنجیــری اســیر کــرده اســت.من مــی خواهــم بــه دنبــال ســعادت 

ــم کجاســت و چیســت؟ ــروم و بدان حقیقــی ب
باالخــره روزی از قصــر بیــرون رفــت ودیــد مــردی بــا عصــا راه میــرود از همراهــش پرســید او چــرا اینگونــه راه میــرود گفــت او پیــر اســت. پرســید 

پیــری چیســت؟ بــرای او شــرح دادنــد )زیــرا او خدمــت کارانــی بــا ســن بیشــتر از ســی یــال نداشــت وپیــری را ندیــده بــود(
روزی دیگــر از قصــر بیــرون آمــد دیــد کــه زیــر بغــل کســی را گرفتــه ادن و او لنــگان لنــگان راه مــی رود. پرســید ایــن چیســت؟ گفتنــد او بیمــار 

اســت پرســید بیمــاری چیســت؟ برایــش شــرح دادنــد.
درروزی دیگــر کــه بیــرون آمــده بــود دیــد کســی را درون صنوقــی گذاشــته و روی دســت مــی برنــد پرســید چگونــه اســت 
حــال ایــن مــرد؟ گفتنــد او مــرده است.پرســید مــردن چیســت؟ گفتنــد کــه مــرگ قــدرت مطلقــی اســت کــه همــه 
را در بــر مــی گیــرد بــدون زمــان مشــخص .پرســید بــه ســن و ســال افــراد نیــز توجهــی نمــی کنــد؟ گفتنــد 

نــه!!
شــاهزاده بــه خــود لرزیــد و گفــت اگــر بیمــاری و مــرگ هــر لحظــه در کمیــن اســت و پیــری آرام 

آرام از راه میرســد چــه حاصــل از ایــن زندگــی کــه فقــط بخــور و بخــواب اســت!؟
بــال فاصلــه قصــر را تــرک کــرد و بــه زیــر درخــت ســیبی خرامیــد و بــرای همیشــه زندگــی 
اشــرافی را تــرک کــرد و بــه تفکــر مشــغول شــد.دیر زمانــی نگذشــت کــه بــه قلــه رفیــع 
ــر ســایه آگاهــی  ــد. در زی ــش را گرفتن ــت و شــاگردانش پیرامون آگاهــی دســت یاف
چنیــن گفــت : کــه جهانــی مطلــق از هســتی مطلــق وجــود دارد کــه مــا در ایــن 
دنیــا بــا پشــت ســر گذاشــتن بیمــاری پیــری و مــرگ و وسوســه، فریــب، ودروغ 
ــد  ــرای تول ــوی و ب ــان معن ــرای جه ــی ب ــراث خوب ــده ومی ــت ش .درای معرف

دوبــاره خواهیــم داشــت.
بودا یعنی از خواب بیدار شده
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راهدان داوود رحیمیه
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در 

انتظار دلنوشته 

های خوانندگان عزیز 

هستیم



ماندگار چهره های 
 راوی شیرین سخن تاریخ
استاد باستانی پاریزی

ــاه  ــوم دی م ــزی در س ــتانی پاری ــم باس ــد ابراهی محم
شهرســتان  توابــع  پاریــزاز  در  خورشــیدی   1304
ســیرجان متولــد شــد. وی تــا پایــان تحصیــالت ششــم 
ــال از  ــن ح ــرد و در عی ــل ک ــز تحصی ــی در پاری ابتدای
محضــر پــدر خــود مرحــوم حــاج آخونــد پاریــزی هــم 

بهــره می بــرد.
ــرک  ــال ت ــی و دو س ــالت ابتدای ــان تحصی ــس از پای پ
تحصیــل اجبــاری، در ســال 1320 تحصیــالت خــود را 
ــس از  ــه داد و پ ــان ادام ــی کرم ــرای مقدمات در دانشس
اخــذ دیپلــم در ســال 1325 بــرای ادامــهٔ تحصیــل بــه 
ــران در  ــگاه ته ــال 1326 در دانش ــد و در س ــران آم ته

ــت. ــی گرف ــالت خــود را پ ــخ تحصی رشــتهٔ تاری
در 1330 از دانشــگاه تهــران فارغ التحصیــل شــد و 
ــت. در  ــان بازگش ــه کرم ــری ب ــد دبی ــام تعه ــرای انج ب
همیــن ایــام بــا همســرش، حبیبــه حایــری ازدواج کــرد 
ــا ســال 1337 خورشــیدی کــه در آزمــون دکتــری  و ت

ــد. ــان مان ــه شــد، در کرم ــخ پذیرفت تاری
باســتانی پاریــزی دورهٔ دکتــرای تاریخ را هم در دانشــگاه 
ــن  ــارهٔ اب ــه ای درب ــهٔ پایان نام ــا ارائ ــد و ب ــران گذران ته

اثیــر دانشــنامهٔ دکتــرای خــود را دریافــت کــرد.
ــا  وی کار خــود را در دانشــگاه تهــران از ســال 1338 ب
مدیریــت مجلــه داخلــی دانشــکده ادبیــات شــروع کــرد 
و تــا ســال 1387 اســتاد تمام وقــت آن دانشــگاه بــوده و 

ــا ایــن دانشــگاه داشته اســت. رابطــهٔ تنگاتنگــی ب
ــی  ــی و نوجوان ــندگی وی در دوران کودک ــوق نویس ش
در پاریــز و بــا خوانــدن نشــریاتی ماننــد حبــل المتبــن، 

آینــده  و مهــر برانگیختــه شــد.
باســتانی، اولیــن نوشــته های خــود را در ســال های 
تــرک تحصیــل اجبــاری )1318 و 1319( در قالــب 
ــدای  ــام ن ــه ن ــه ای ب ــام باســتان و مجل ــه ن روزنامــه ای ب
ــرد و  ــز منتشــر می ک ــود در پاری ــه خ ــز نوشــت، ک پاری

ــه مشــترک داشــت. ــا س دو ی
اولیــن نوشــتهٔ او در جرایــد آن زمــان، مقالــه ای بــود بــا 
ــه در  ــان« ک ــه زن ــت ن ــردان اس ــا م ــر ب ــوان «تقصی عن
ســال 1321 در مجلــهٔ بیــداری کرمــان چــاپ شــد. پس 
ــای  ــم از زبان ه ــا مترج ــنده ی ــوان نویس ــه عن از آن ب
عربــی و فرانســه مقــاالت بی شــماری در روزنامه هــا 
و مجالتــی ماننــد کیهــان، اطالعــات، خواندنی هــا، 
ــاپ  ــارا چ ــک و بخ ــده، کل ــاب، آین ــا، راهنمای کت یغم

کرده اســت.
ــام  ــر دزدان» ن ــز »ییغمب ــتانی پاری ــاب باس ــن کت اولی
دارد کــه شــرح نامه هــای طنزگونــهٔ شــیخ محمدحســن 
زیدآبــادی اســت و بــرای اولیــن بــار در ســال 1324 در 
ــه  ــون ب ــا کن ــاب ت ــن کت ــت. ای ــاپ شده اس ــان چ کرم
چــاپ شــانزدهم رسیده اســت. وی تاکنــون بیــش از 
شــصت عنــوان کتــاب تألیــف و یــا ترجمــه کرده اســت. 
ــهٔ  ــامل مجموع ــزی برخــی ش ــتانی پاری ــای باس کتاب ه
ــورت  ــه ص ــه ب ــتند ک ــاالت وی هس ــده ای از مق برگزی
کتــاب جمــع آوری شــده اند و برخــی از ابتــدا بــه عنــوان 

ــده اند. ــته ش ــاب نوش کت
بــا عنــوان  او، هفــت کتــاب  از میــان نوشــته های 

ــام  ــی در ن ــه همگ ــت ک ــز اس ــه« متمای ــبعهٔ ثمانی «س
خــود عــدد هفــت را دارنــد، ماننــد خاتــون هفــت قلعه و 
آســیای هفــت ســنگ. بعــداً ًکتــاب هشــتمی بــا عنــوان 
هشــت الهفت بــه ایــن مجموعــهٔ هفت تایــی اضافــه 

شده اســت.
بــه جــز کتــب و مقــاالت، باســتانی پاریــزی شــعر هــم 
می گویــد و اولیــن شــعر خــود را در کودکی در روســتای 
پاریــز و در آرزوی بــاران سروده اســت. منتخبــی از 
ــام  ــه ن ــی ب ــال 1327 در کتاب شــعرهای خــود را در س
«یادبــود مــن« بــه چــاپ رسانده اســت. از جملــه یکــی 
ــر  ــا ب ــاد آن شــب کــه صب ــع «ی ــا مطل از غزل هایــش ب
ســر مــا گل می ریخــت« توســط مرحــوم بنــان در 

یادبود مرحوم صبا خوانده شده است. 
  

ــر  ــار دکت ــه آث ــردم ب ــال م ــل اقب ــی از عل ــاید یک ش
باســتانی، عــالوه بــر صداقتــش در نقــل تاریــخ و مبــارزه 
بــا اســتبداد، جهــل و اســتحمار، ایــن اســت کــه ایشــان 
ــت.  ــرده اس ــدا ک ــتی پی ــردم را بدرس ــن م ــوذ بی راه نف
هیــچ خواننــده ای هنــگام مطالعــه آثــار ایشــان احســاس 
ــحور  ــته مس ــته و ناخواس ــد و خواس ــتگی نمی کن خس
قلــم ایشــان می شــود کــه تاریــخ را در قالــب ادبیــات و 

ــد. ــه می کن ــی ارائ ــان تاریخ رم
  

معمــوالً  پاریــزی  باســتانی  کتاب هــای  عــالوه  بــه 
پاورقی هــای بســیار مفصلــی دارنــد کــه گاهــی از خــود 

ــت. ــر اس ــم مفصل ت ــن ه مت
ــارز اســتاد باســتانی صفــا و ســادگی  از ویژگــی هــای ب
در برابــر اســتاد و دانشــجو بود،بــی پیرایگــی و ســادگی 
در گفتــار و نوشــتار روش کار ایشــان بــود و ایــن خــود  
ــه تاریــخ  ــه ی همگانــی و کشــش عمــوم ب موجــه جذب
شــد،در حقیقــت تاریــخ را از انحصــار مورخیــن و کالس 
هــای دانشــگاه رهایــی داده و بــه میــان تــوده هــا آورد 
ــت و  ــم از متان ــادگی قل ــن س ــه در حی ــب آنک و عجی

ــین او در  ــر دلنش ــد و نث ــته نش ــم کاس ــی قل زیبای
ــگاهی و  ــم از دانش ــردم اع ــف م ــطوح مختل س

غیــر دانaگاهــی بــا اســتقبال روبــرو مــی 
شــد،تاریخ نویــس و ادیبــی کــه اســیر 

فــرم و شــکل نبــود و در عیــن دوری 
از تصنــع هرگــز در دام ادبیــات 

و گفتارهــای عــوام گرایانــه 
ــاد. نیفت

تاریــخ  و  ایــران  عاشــق  او 
ــی  ــا اورا م ــود باره ــران ب ای
ــک  ــر ی ــه در براب ــم ک دیدی
اثــر تاریخــی مدتهــا مــی 
ــی  ایســتاد و محــو تماشــا م
ــه  ــه ب ــرافی ک ــا اش ــدو ب ش
تاریــخ و جغرافیــای تاریخــی 
ــه  ــا ب ــه ج ــه هم ــت ب داش
نــگاه  تاریــخ  کارگاه  مثابــه 

ــرد. ــی ک م

تاریــخ جغرافیــا و مــردم شناســی را جــدا از هــم نمــی 
ــی  ــین از از بررس ــا و دلنش ــی زیب ــارش معجون دید،آث
وقابــع ریــز و درشــت و بــه غایــت موشــکافانه بــه 
موقعیــت جغرافیایــی و جامعــه شــناختی حــوادث بــود.
ــه خــود  ــار ایشــان جــاودان خواهــد ماند،چــرا کــه ن آث
ــار  ــز گرفت ــت هرگ ــای سیاس ــارش در تندباده ــه آث و ن
نشــد بــا متانــت و پایــدار از کنــار جریانــات زودگــذر و 
فریبــده گــذر کــرد بــا  مســایل و رویدادهــای تاریخــی 
روز گرفتــار شــبهات سیاســی نشــده جاودانگــی آموختــه 
ــت داری  ــد و امن ــز از تعه ــال هرگ ــن ح ــود و در عی ب
ــه  ــه ب ــخ میهــن و عالق ــه تاری ــم غافــل نبود.عشــق ب قل
ســرزمین مادریــش را حتــی در ســفرنامه و مقالــه 

ــروز مــی داد. ــان ب ــه عی هایــش ب

ــره  ــن چه ــره ای از ای ــر خاط ــا ذک ــب را ب ــن مطل ای
ــم. ــی بری ــان م ــه پای ــدگار ب مان

ــاپ  ــه چ ــدا را ب ــه دهخ ــتند لغت نام ــی می خواس وقت
برســانند، متحیــر بودنــد کــه بودجــه را از کجــا تأمیــن 
کننــد، طــرح هــا و پیشــنهادها مخــارج کلــی داشــت و 
ــه ای قبــول نمی کــرد، مرحــوم سرلشــکر  هیــچ وزارتخان
ریاضــی )وزیــر فرهنــگ وقــت( پیشــنهاد عجیبــی کــرد.
ــه فضــوالت و  ــن اســت ک ــن ای ــت: «پیشــنهاد م او گف
«پهن«هــای اســب های دانشــکده افســری را بفروشــند 
و از بهــای آن لغت نامــه دهخــدا را چــاپ کننــد« و 

ــد. ــم کردن ــن کار را ه همی
ــه  ــلی در بودج ــم محــ ــد و کم ک ــد اول آن درآم جلــ
ــه  ــت ک ــان اس ــد و هم ــته ش ــش گذاش ــت برای مملک
امــــروز یــک دائــرة المعــارف عظیــم فارســی بــا وجــود 
ــر  ــه اگ ــی ک ــم. کتاب ــت داری ــیارش در دس ــص بس نقای
اســب های دانشــکده افســری از «قضــای حاجــت« 
ــاد! ــق می افت ــه تعوی ــد، چــاپ آن ب خــودداری می کردن
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تفکــرات  از  یکــى   ، آفرینــش  راز   : توضیحــات 

ــد  ــا دی ــه جهــان ب پنهــاىن انســانهایى اســت کــه ب

کنجکاوانــه مــى نگرنــد. بــراى پــى بــردن بــه ایــن 

ــده  ــوده ش ــاى دور و درازى پیم ــت ، راهه حقیق

اســت و دانشــمندان ، هــر کــدام براســاس دیــدگاه 

خــود، بخــى از چهــره پــر رمــز و راز آفرینــش را 

آشــکار ســاخته انــد. یکــى از موضوعــات پیچیــده 

اى کــه در ذهــن هــر انســان کنجــکاوى مــى 

ــى  ــه م ــت ک ــد آن اس ــته باش ــود داش ــد وج توان

خواهــد بدانــد ایــن جهــان چگونــه پدیــد آمــده و نســل انســان چگونــه بــر روى زمیــن 

ــده اســت مســتقر گردی

گفتــه  ایــن  تاکنــون  شــاید   : توضیحــات 

»وقــت  کــه:  باشــید  شــنیده  را  پیشــینیان 

ــاره  ــل درب طالســت!« در همــه فرهنگهــای مل

جملــه  از  زده انــد؛  داســتانها  زمــان  ارزش 

در  را  ســاعت  »شــام  می گوینــد:  افغانهــا 

اختیــار داریــد و مــا زمــان را« و نیــز چینی هــا 

جابه جــا  هــم  را  کــوه  »صــرب،  می گوینــد: 

می کنــد«. بنابرایــن بــرای رســیدن بــه بهرتیــن 

کــه  همچنــان  زمــان،  از  اســتفاده  حالــت 

بایــد هــر دم را غنیمــت دانســت، بایــد از 

ــه  ــی ک ــود. کتاب ــتابزدگی هــم خــودداری من ش

ــده  ــه خوانن ــد ب ــد می کوش ــش رو داری در پی

بیامــوزد کــه چگونــه از زمــان خــود بــه بهرتیــن 

روش و بــه صورتــی بهــره ور کام جویــد. در 

ــت  ــود را درس ــای خ ــد باوره ــتا، بای ــن راس ای

و  نگــرش  در  را  الزم  تغییــرات  و  گردانیــم 

اندیشــه خــود پدیــد آوریــم و آنچــه وقــت مــا 

را هــدر می دهــد بشناســیم و از آن بپرهیزیــم

توضیحــات : ایــن ســیاره نیلگــون بــا طبیعــت آرام و 

ــی در حرکــت اســت  ــران جهان ــزش، در بی ک منــای دل انگی

کــه تصــورش ورای امــکان و درکــش خــارج از توانایــی 

بــرش اســت. درکــش خــارج از توانایــی بــرش اســت. کــره 

ــه  ــوع ن ــه شمســی از مجم ــیاره منظوم ــن ســومین س زمی

ســیاره ای اســت کــه در مــدار خورشــید گــردان اســت. ایــن 

خورشــید، خــود یکــی از چهارصــد میلیــارد ســتاره ای اســت 

کــه در فاصلــه ۱۵ هــزار ســال نــوری در داخــل کهکشــان 

مارپیچــی بــه نــام کهکشــان راه شــیری کــه قطــر آن ۱۰۰ 

ــتاره  ــارد س ــامل ۴۰۰ میلی ــوده و ش ــوری ب ــال ن ــزار س ه

می باشــد، واقــع شــده اســت. کهکشــان راه شــیری آن ســان 

ــه  ــم آن را در مســاحتی ب ــر بخواهی ــه اگ ــم اســت ک عظی

انــدازه ی خــاک ایــاالت متحــده قــرار دهیــم، حجــم کــره ی 

زمیــن تــا آن حــد کوچــک خواهــد شــد کــه چشــم آدمــی 

بــه یــاری میکروســکوپ الکرتونــی قــادر بــه تشــخیص آن 

نخواهــد بــود.

توضیحــات :  یکــی از موضوعاتــی کــه پیرامــون معــاد مطــرح اســت ،جســامنی یــا روحانــی بــودن آن اســت.بطور 

عمــده معتقدیــن بــه معــاد بــه ســه دســته تقســیم مــی شــوند: گــروه نخســت عمــوم فالســفه و پیــروان حکمــت 

مشــاء هســتند کــه فقــط قائــل بــه معــاد روحانینــد. از نظــر آنــان پــس از مــرگ، صــورت و اعــراض بــدن انســان 

ــا  ــه عــامل مجــردات بازمیگــردد و درآن جهــان ی ــد روح انســان اســت کــه ب ــود می شــود و آنچــه باقــی می مان ناب

بهــره منــد از لذتهــای معنــوی میگــردد یــا دچــار عذابهــای روحانــی گــروه دوم عمــوم متکلمیــن و فقهــا و اهــل 

حدیثنــد کــه معــاد را فقــط جســامنی میداننــد زیــرا روح در نظــر آنــان همچــون جســم لطیفــی اســت کــه در 

بــدن جریــان دارد ماننــد جریــان آب در گل یاجریــان آتــش در ذغــال. گــروه ســوم ازجملــه بــزرگان حکام و مشــایخ 

عرفــا و جمعــی از متکلمیــن مثــل غزالــی و کعبــی، راغــب اصفهانــی و بســیاری از علــامی شــیعه مثــل شــیخ مفیــد 

ــی در روز  ــس مجــرد آدم ــه نف ــد ک ــی _ جســامنی هســتند و معتقدن ــادی روحان ــه مع ــل ب و شــیخ طوســی قائ

رســتاخیز بــه بــدن خاکــی وی بــاز میگــردد.

 الزم
 به توضیح است که

 تمامی کتاب ها در کتابخانه
الکترونیک سبک به آدرس

TOA21.org
  موجود و قابل دانلود

 می باشند
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مقدس  مشهد 
پایتخت معنوی ایران و دومین کالن شهر مذهبی جهان از هزاره ها وقرون 
گذشته یادگارهای بس افتخار آفرین از پیشینه ای پربارداشته و این مهم 
با وجود مضجع پاک و شریف ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا 
به مانند نگینی درخشان در عالم تشیع و به عنوان پایگاه معارف دینی 
و رضوی تجلی دیگری یافته است. اکنون این شهر میعادگاه ارادتمندان 
اهل بیت)ع( عصمت و طهارت و میلیون ها زائر و مسافرعاشقی است که 
از سراسر ایران ومناطق دیگر وارد این شهر می شوند واین گونه است که 
مشهد الرضا مهد ادب،فرهنگ، فضیلت و تجلیلگاه عاشقانه ترین ارادات 

ها به خاندان علوی است. 
از  اندیشه های سترگ و مردان بزرگ بوده است.  شهر مشهد خاستگاه 
افرادی همچون حکیم  به  توان  بی شمار شهر مشهد  می  مفاخر  میان 
شیخ  دقیقی،  احمد  خراسانی،  آخوند  کاظم  محمد  فردوسی،  ابوالقاسم 
عاملی،  حر  مشهدی،  ثنایی  بهار،  الشعرای  ملک  تقی  محمد  طبرسی، 
خدیوجم، رستم ساعاتی، سلطان علی مشهدی، امام محمد غزالی، خواجه 

نصرالدین توسی، خواجه نظام الملک و مهدی اخوان ثالث اشاره کرد.

اینکه  برای  افرادی  که  است  این سخن  بر  بشریت شاهد  تاریخ  همیشه 
بتوانند طریقت یا راهی انسان ساز را به دیگرانی از جنس خودشان که 
از آن بهره مند نبوده اند را بهره مند کنند و جامعه ای را از خموشی و 
سکون به سوی تحرک و پویایی دعوت کنند رنج و ریاضت های سفر را 
به جان می خریدند و خود و خانواده شان را در تنگناهای زندگی قرار می 
دادند و از خانه و کاشانه خود هجرت می کردند. این بارگذرتاریخ سربازی 

باز  دیر  از  که  برگزید  را  فوتوا-21  کانگ  دانائی  ازطریقت 
دستی در این طریقت داشت و زندگیش با آن درآمیخته 

بود.شروع کانگ فوتوا-21با
شهر  به  ها)کرمان-شهربابک(  فیروزه  سرزمین  کریمان  دیار  از  هجرت 
خورشید مشهد الرضا در سال 87 رقم خورد و طریقت دانایی کانگ فو 
توآ21 )ورزش رزمی و ملی ایرانیان( در این دیار آغاز گردید این سرآغاز 
به یمن تالش های صورت گرفته و باهدف آشنا ساختن مردم و مسئوالن 
و  فعال  این شهر  وآقایان( در  پنج معبد)بانوان  اکنون  این سبک، هم  با 
نتیجه 5  به  این  البته  دارند. که  فعالیت  نفر همراه در آن  حدود یکصد 
سال همت و تالش خستگی ناپذیر راهدار مجید لطفی نماینده سبک و 
انجمن در استان خراسان و منطقه و دیگر همراهان صدیق آن تا سال 
معاونتهای  و  عالی  شورای  دارای  اکنون  هم  منطقه  این  باشد.  می   92
مختلف در چارت سازمانی خود و همچنین اعضاء اندیشکده )اتاق فکر( 
توسط  شده  انجام  کارهای  ازمهمترین  باشدویکی  می  فعال  صورت  به 
بابیش  سبک  الکترونیکی  کتابخانه  بزرگترین  دایرنمودن  همراهان  این 
ارزشمندی  اطالعاتی  منبع  مرکزمیباشدکه  دراین  از20هزارجلدکتاب 
گام  ای  3دقیقه  کتابهای  آنکه  میباشدضمن  همراهان  تحقیقات  جهت 
جهانی  ازانجمن  المللی  بین  4حکم  .دریافت  است  مجموعه  این  بعدی 
ودریافت  سبک  سراسری  کنگره  فوتوا-21درفنالند،حضوردرچند  کانگ 

لوح تقدیرازدیگرافتخارات دانشکده واحد مشهد میباشد.

آیب دریا به رنگ آمسان  /   قطره ها،یب رنگ وازدریاجداست
قطره تنها چرایب رنگ ماند /   رنگ دریاهای آیب ازکجاست؟

قطره تنها به دورازقطره ها  /    باخودآهنگ جدائی میزند
قطره هائی راکه بامه مریوند  /   آمسان رنگ خدائی میزند

این من ووت حاصل تفریق هاست /  پس وت مه بامن بیاتا ماشومی
حاصل مجع متام قطره ها

میشوددریا بیا دریاشومی

21
وآ 

و ت
گ ف

کان
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داناییجدول

ــه ترتیــب و  ــده را ب ــه جــا مان ــان حــروف ب ــه روي آن هــا خــط بکشــید و در پای ــر را در جــدول یافت ــارات زی کلمــات و عب
پشــت ســر هــم نوشــته تــا رمــز جــدول بــه دســت آیــد. الزم بــه ذکــر اســت کلمــات مــي تواننــد بــه هــر ســمتي باشــند و 

بــه صــورت شکســته بیاینــد

احمد سالمي*محمدعلي جنتي*جمشید فالح*جمهور فالح*یحیي پیرجهان*رامین پناهي*علي نبي زاده
علیرضا قیصري*حسین قهرمان زاده*مهدی امین پور*شاهرخ گالبي*تن و روان*جینجاي*سامسامایه*همراه  
 مایانه*شال سفید*کانگ فوتوآ 21*یته*وایسا*وادي*دوماي*اوسایا*راهدان*استغنا*آتادو*آناتوآ*متو*هایما

STUDY while others are sleeping

)مطالعه کن وقتی که دیگران در خوابند(

DECIDE while others are delaying

)تصمیم بگیر وقتی که دیگران مرددند(

»به کوشش همراهان دانشکده اصفهان «
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سیر راهدار لطفی - دانشکده مشهد

راهدار زاهدی - دانشکده تربیز
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سیر راهدار دولتمند- دانشکده قم

همراهان دانشکده اهواز

همراه عباس نیا-دانشکده مازندران

بایارومه رسول آهنگری ملکی-دانشکده تهران
مدیر مسئول نرشیه سوتو
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دانشکده مراغه



ن 
ـا

ــ
ـی

ران
 ای

ی
ــ

 مل
ی 

ــ
ــ

زم
ش ر

رز
  و

-
  2

1  
وآ

ــ
ــ

و ت
ــ

ــ
گ ف

ــ
نـ

کا

دشــوار زندگی هرگز برای ما 
مشرتک  رزم  یب 

شود  منی  آسان 
تنهــا منان به درد 

عزیز.... شو  مهراه 


