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پاسخی به چند سوال متداول درباره نینجا و کالسهای آموزشیاش

محدودیتسنیندارد

اجرایقبلی«دختراننینجا»در«عصرجدید»رکوردآرایمردمیراشکستوباعث
شد توجه بسیاری به این رشته ورزشی جلب شود؛ تالش دخترانی که با کمترین
پرونده
امکانات توانستند در کالس جهانی یک اجرای هماهنگ و شگفت انگیز داشته
باشند.اجراییکشنبهشبدختراننینجابهجذابیتاجرایقبلینبودامابازهم
چهاررایسفیدداورانراگرفتوبهآرایمردمیرفت.اجرای 40دخترنینجاکهاشتباهکوچکهرکدام
میتوانستتالشیکگروهرازیرسوالببرد،باکمترینخطادرحالیانجامشدکهیکنینجایسهساله

همدرگروهشانبود.بههرحالسطحاجرایقبلآنچنانباالبودکهبهسختیمیشددرمدتکمیبهتر
ازآنظاهرشد.بهگفتهمربیدختراننینجا،بااجرایآنها،کلکالسهایرزمیکشوربااستقبالمواجه
شدهاست.حاالدختراننینجابهدلیلحمایتمردمشانساصلیصعودبهفینالدرآرایمردمیهستند
واینموفقیتچشمگیربهانهخوبیاستتابارشتهورزشیآنهابیشترآشناشویم.قبلازهرچیزباید
بدانیمکهجنگجویانتاریکییاهماننینجاها،مانندسایههستند.یکیازشعارهایآنهاایناستکهما
درسایهزندگیمیکنیمودرسایههممیمیریمبنابراینبهآنهالقبجنگجویاندرسایهراهمدادهاند.

آن چه باید از تعریف و تاریخچه «نینجوتسو» بدانیم

اگر شما هم بعد از دیدن اجرای دختران نینجا در برنامه عصر جدید به فعالیت در این رشته
عالقهمند شد هاید ،قبل از ثبتنام در کالس های این رشته جذاب ،پاسخهای رایجترین
سواالت درباره نینجا را بخوانید.
آیا برای فعالیت در این رشته محدودیت سنی وجود دارد؟
به طور کلی ،پاسخ این سوال خیر است .البته کودک باید برای فعالیت در چنین رشتههایی حداقل
شش سال داشته باشد چراکه در این سن ،اگرچه بهبود تعادل و حرکت در کودک بهدست آمده اما هنوز
هماهنگی الزم بین دست و چشم به وجود نیامده است بنابراین کودک میتواند فقط بهطور محدود
به ورزشهای سازمانیافته مانند ژیمناستیک یا همین نینجا بپردازد .درباره فعالیت در این رشته در
سنهای باال هم به تشخیص پزشک بستگی دارد.
هزینه شرکت در کالس آموزش نینجوتسو چقدر است؟
قیمت این کالسها با توجه به استاد و امکانات باشگاهها متفاوت است اما حداقل از ماهانه  ۸۰هزار
تومان برای سه جلسه در هفته شروع میشود .البته از آن طرف ،شهریه بعضی باشگاهها تا یک میلیون
تومان در ماه هم میرسد.
چقدر طول میکشد تا من بتوانم یک نینجا شوم؟
بستگی به تواناییها و میزان تمرین شما دارد .نینجوتسو رشتهای پر از فنون و هنرهای مختلف است
و  ۹کیو (درجه) و  ۱۵دان دارد اما باید بدانید که یک نینجا هیچوقت از یادگیری غافل نمیشود.

مروری بر اصلیترین تکنیکهای نینجوتسو که این روزها آموزش داده میشود

مهارت رزمی با اندیشه قوی

 5گام تا نینجا شدن!

«نینجوتسو»تشکیلشدهازدوکلم ه«نین»بهمعنیبردباریوتحمل
درعینقدرتوهمچنین«جوتسو»بهمعنایهنر.ایندوکلمهدرکنار
هممعنایسبکیاززندگیرایادآورمیشوندکهدرآنعالوهبرتاکید
برمهارتهایرزمیوتقویتقدرتبدنی،برداشتنروحوروانیزالل
و آزاد و فکر و اندیشه قوی یک جنگجو هم اصرار میورزند .البته این
هنررزمیژاپنیرادرلغتبهمعنای«حرکتپنهانی»همدانستهاند.
اینرشتهرزمیدرواقعشیوهایبهوجودآمدهبرایدفاعازخویشتن
و رسیدن به مهارتهای ویژه رزمی برای غلبه بر دشمن است .در
«نینجوتسو»همچنینراهبردهاوتاکتیکهایجنگهاینامتعارف
وچریکیوروشهایجاسوسیوپنهانکاریآموزشدادهمیشود.
اجرایتکنیکهایاینرشتهنیازبهسرعت،تعادل،تمرکز،قدرتو
تنظیمزمانتنفسوکنترلآنداردوبدونآنبیارزشاست.
انجام ماموریت مقدم بر همه چیز
درباره تاریخچه این رشته باید بدانید در افسانههای ژاپنی آمده که
نینجاها از نسل هیوالهایی هستند که نیمی انسان و نیمی کالغ
بودهاند .بر اساس بیشتر منابع تاریخی نینجاها به تدریج خود را به
عنوان نیروی مخالف همتایان طبقه باالتر خود یعنی ساموراییها
در ژاپن فئودال مطرح کردند و تکامل این هنر رزمی بین قرن ششم
تا نهم میالدی در ژاپن اتفاق افتاده است .نینجاها برای دفاع از
خود مقابل دیگر گروهها از جمله گروه ملی میهنی ژاپن ،به تمرین
هنرهای رزمی پرداختند و راهبردهای نظامی را با ترس روانی و
قدرتهای اسرارآمیز ترکیب کردند« .دایسوکه توگاکوره» و «کاین
دوشی» نینجاهایی بودند که برای اولین بار قواعدی را برای این
هنر رزمی تدوین و اولین مکتب «نینجوتسو» را پایهگذاری کردند.
نینجاها انجام مأموریت به هر شکل ممکن را بر هر چیز مقدم می
دانستند .حمله ناگهانی ،مسموم کردن ،فریب و جاسوسی از نظر
ساموراییهاناجوانمردانهبوداماازروشهایاصلیرزمینینجاها
محسوبمیشد.
درج هبندی نینجوتسو
در این رشته رزمی هم مانند کاراته و تکواندو برای ارتقای درجه
هنرجویانازکمربنداستفادهمیکنندوپسازکسبکمربندمشکی
رزمیکاران نینجوتسو باید برای دریافت دان خود اقــدام کنند.
درجهبندی دان از یک تا  ۱۵است که هر چه باالتر میرود مراحل
سختترمیشودوبایدیکجنگجویسختکوشوسریعباشیدتا
اینمراحلراطیکنید.
لقبها در این رشته
هنرجوی مبتدی آغازگر «شوشین شا» ،هنرجوی رسمی (سازمان
یافته)«اوچیدیشی»،هنرجویبیشازدوسالکارکرده«کوهای»،
هنرجویارشدبیشازچهارسالکارکرده«سنپای»،کمکمربی
و مربی ( مشکی دان « )2سن سی» ،معلم جوان (دان  3تا « )4شی
دوشی هو» ،مربی باتجربه دان  5تا « 7شی دوشی» ،ارشد مربیان
دان 7تا« 9شیهان»،باالترینمسئولسبکدرجهان(پدر)«سوک»،
بنیانگذاروپایهگذارروشنوینکانچو.

هرچند نینجا شدن کار بسیار سختی است و به تمرینهای زیادی نیاز دارد اما آشنایی با چند حرکت و تکنیک اصلی این رشته ،برای
افرادی که عالقه مند به حضور در باشگاههای نینجوتسو هستند ،جذاب خواهد بود.
اول بروید دنبال لباس!
گام اول استفاده از لباسهای مناسب برای
فعالیت در این رشته اســت .حتما تا به حال
دربــاره تنگ بودن لباسهای نینجا مطالبی
شنیدهاید .دلیل اصلی تنگ بودن لباسهای
نینجا ،خش خش نکردن آنهــا در هنگام
تمرینات اســت .در ضمن لباسهایی که
بــرای تمرین در شب استفاده میکنید باید
رنگ آبی تیره باشد تا در استتار به کمکتان
بیاید .همچنین میتوانید لباس کیکوجی
( )Keikogiقرمز رنگ (لباس تمرین هنرهای
رزمی در ژاپن) و هاکاما (لباس سنتی ژاپن)
را بپوشید .البته باید بخشهای پایینی این
لباسهارادرونکفشنرمقراردهیدوهریکاز
آنهارابایکرشتهنخبهدورپاهایتانبپیچید.

تکنیک ایستادن پا گربهای
استفاده از این حرکت برای راه رفتن روی
زمینهای ناهموار بسیار مناسب است .برای
تعادل بیشتر در زمان اجــرای این تکنیک،
باید بازوهایتان را از هم دور نگه دارید .در این
وضعیت بیشتر وزنتان روی پای جلویی است
و هنگامی که پای عقب را حرکت می دهید،
سعی کنید زانوها با یکدیگر برخورد نکنند.

تکنیک یوکو آروکی یا راه رفتن از پهلو
از این تکنیک حرکتی برای راه رفتن در کنار
دیوار و فضاهای تنگ استفاده میشود .در
حرکت یوکی آروکی باید از پهلو حرکت کنید
و زانوهایتان حالت خمیده داشته باشند.
بنابراین پاهایتان از پهلو به صورت ضربدری
برداشته میشوند .حرکات را باید به آرامی
انجام دهید.

نکاتی درباره نینجوتسو در ایران و نینجاهایی که در کشورمان فعالیت میکنند

شروعی از زمستان !69

مروری بر جالبترین باورهای غلط درباره نینجاها

آنها غیب نمیشوند!
بسیاریازماباشنیدنواژه«نینجا»بهیادمردانسیاهپوشیمیافتیمکهناگهانازمیانتاریکیظاهر
میشوندودشمنانخودراازبینمیبرندودوبارهباهمانسرعتدرتاریکیشبمحومیشوند.در
این میان تصورات و باورهای غلط زیادی درباره نینجاها وجود دارد که در ادامه شما را با تعدادی از
اینباورهایغلطآشنامیکنیم.
نینجاهامیتوانندغیبشوند
دربسیاریازفیلمهاییکهدرآننینجاهانشاندادهمیشوند،بهمسئلهغیبشدناشارهمیشوداما
حقیقتایناستکهترکسریعصحنهنبردیکیازتواناییهایاصلییکنینجاست.بایدگفتکه
نینجاهابرایرسیدنبهاینتواناییبااستفادهازبمبهایدودزایاپاشیدنخاکبهچشمدشمنان،
دیدآنهارابرایچندلحظهمختلوبهسرعتمحلراترکمیکنند وتواناییغیبشدنندارند.
یکنینجابایدقویوسریعباشد
درحقیقتبایدبهاینمسئلهاعترافکردکهموضوعمهمبراییکنینجااستفادهصحیحازبدناست
نهاینکهالزاماخیلیقویوسریعباشد؛اینکهشمابتوانیددرلحظهمناسببهخوبیواکنشنشان
دهیدودرعینحالحرکاتدشمنرانیزبهسرعتتشخیصدهید.بسیاریازنینجاهاباتمرکزروی
بدنخودوحرکاتآنمیتواننددشمنانخودرانابودکنندوازسرراهبردارند.چهشماپیریاجوانباشید
چهالغریاچاقوبلندیاکوتاهمیتوانیدباتمرکزرویاندامتانبهخوبیوسرعتکارخودراانجامدهید.
یکنینجاشمشیردشمنرابادستخالیمیگیرد
در حقیقت باید گفت که نینجاها به صورت سنتی از سرعت باالی خود برای کنار کشیدن از مقابل
شمشیردشمناستفادهمیکنند.زمانیکهیکشمشیربهسمتشمامیآید،امکاندفاعدربرابر
آن با دستهای خالی وجود ندارد و بهترین کار ممکن ،تغییر سریع مکان یا استفاده از سالح برای
حملهدشمناست.

منابع :تابناک ،باشگاه خبرنگاران ،رکنا ،برترینها ،حقوقنیوز ،تابناک

اززمستان1369کهاستاد«اکبرفرجی»باشگاهیبرایآموزشنینجوتسو
درکرجراهاندازیکردتاامروزکهاینرشتهرزمیباتالشوکوششدختران
نینجادربرنامه«عصرجدید»بهشدتمعروفشد،راهیطوالنیوپیچیده
طیشدهاست.درابتدااینرشتهبهدلیلناشناخته
بــودن و همچنین استفاده از ابــزار و سالحهای
متعدد مورد اقبال قرار نگرفت و برای ورزشکاران
و ورزشدوستان هم ذهنیت عجیب و غریبی به
وجود آمده بود که اکنون ذرهای از آن تصورات
باقینماندهوبهعنوانیکرشتهاصیلوزیبا
بینتماماهالیورزشپذیرفتهشدهاست.
تعدادنینجاهایایرانی
با تحمل سختیها و ممارستهای عاشقان
این رشته ،اکنون نزدیک به  10هزار نفر هنرجو و
ورزشکاردراینرشتهفعالیتمیکنندوچندجلدکتابدر
اینبارهبهرشتهتحریردرآمدهکه«نینجاازاسطورهتاحقیقت»،
«رازهای یک نینجا» و «نینجا روح تسخیر ناپذیر» بخشی از
نوبلوچستانتا
آنهاست.در 22استانهمازسیستا 
آذربایجانغربیوازگیالنتابوشهرورزشکاراندر
اینرشتهفعالیتمیکنند.

شرایطبانواننینجادرایران
شرایط برای فعالیت بانوان در این رشته و در کشور ما از ابتدا فراهم نبود
و «خاطره جلیل زاده» اولین بانوی نینجوتسوکار ایرانی از سال 1379
فعالیتشرادراینرشتهوزیرنظر«فرجی»آغازکردوچنانباعالقهکارش
راادامهدادکهامروزخودشدرنقشاستاداینرشتههمراهباگروهیچند
صدنفرهاولینوبزرگترینگروهنینجوتسویبانوانایرانراتشکیل
دادهاست  .انگیزه جلیلزاده برای شروع این رشته رزمی از دنیا
رفتنمادرشدرمواجههبایکسارقبودهواینماجراچنانتاثیری
براومیگذاردکهبهدنبالرشتهایرزمیمیرودتادرمواقعنیاز
بتواندازخودشدفاعکند.
مستند نینجوتسوی ایرانی در جشنوارههای
جهانی
ی بانوان
امروزه ماجرای جالب زندگی ورزش 
نینجای ایــرانــی بــه فیلمی مستند بــه نام
«نینجوتسوی ایرانی» ساخته مرجان ریاحی
تبدیل شــده و در جشنوارههای متعددی هم
شرکت کرده است.در این فیلم شما میتوانید مشاهده
کنید چطور زنان ایرانی در کنار فعالیت ورزشی خود
وظایفمادریوهمسریرابهخوبیانجاممیدهند.

تکنیک کو آشی یا گام کوتاه
از ایــن تکنیک بـــرای راه رفــتــن در میان
علفزارهای هرز و آب استفاده میشود .در این
تمرین باید پای جلویتان را از میان علفهای
هرز باال ببرید سپس پایتان را به طرف جایی
که میخواهید بروید ،بچرخانید .بعد پایتان
را پایین بیاورید و گامهای بعدی را هم به این
صورت بردارید.

تکنیکهای استفاده از شمشیر
در این قسمت از مطلب با پنج حالت مختلف
در تکنیکهای استفاده از شمشیر آشنا
میشوید.
 -1شمشیر را باالی سرتان به شیوهای که در
تصویر می بینید ،به دست بگیرید -2 .دسته
شمشیر در کنار مفصل ران قــرار میگیرد
و نوک شمشیر به سوی چشم های دشمن
اســت -3 .دسته شمشیر در کنار کمر قرار
میگیرد و نــوک آن به ســوی شکم دشمن
است -4 .شمشیر را به شیوه چوب بیسبال
تتان میگیرید.
در دس 
-5در قدم آخر هم ،دسته شمشیر در کنار
مفصل رانتان قرار میگیرد و نوک شمشیر
به سوی پای مهاجم است.

