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رياضة

نمر جبر

أصولها هندية تمتد إلى أكثر من  3آالف سنة قبل الميالد

اليوغا تجمع بني الطقوس الروحية والتمارين البدنية
نشأت رياضة اليوغا يف حضارة وادي السند ،بعدما الحظ بعض العلامء ان ختم
منطقة باشوبايت املكتشف ،يصور شخصية يف وضع من اوضاع التأمل .ثم تطورت
متارين اليوغا تزامنا مع حركات الرسامانا املبكرة التابعة للبوذيني يف القرنني
الخامس والسادس قبل امليالد .كام شهدت العصور الوسطى تطور العديد من
تقاليد ومامرسات اليوغا
مل يحصل اجامع يف شأن التسلسل الزمني لرياضة
اليوغا التي رمبا تكون نشأت يف الهند بني عامي
 1900و 3300قبل امليالد .ارتبطت مبجموعة
من التقاليد املختلفة للبالد ،وبدأت الظهور يف
نصوص الحضارات الهندية القدمية ،ويف املدارس
الفلسفية الهندوسية والبوذية واليهانية.
اليوغا هي مجموعة من الطقوس الروحية
القدمية اصلها الهند .ع ّرف عنها الربيطاين جافني
فلود املتخصص يف علم الهنديات (ولد يف العام
 1954يف برايتون) بأنها تشري اىل طريقة فنية او
ضوابط محددة من التصوف والزهد والتأمل ،ما

اليوغا رياضة تجمع بني اسرتخاء الجسم وتركيز العقل.

نشأت اليوغا في الهند
بني عامي  1900و3300
قبل امليالد
يرمي اىل خربة روحية وفهم عميق جدا او بصرية
يف الخربات.
استحوذت اليوغا عىل اهتامم الجمهور الغريب

املتعلم يف منتصف القرن التاسع عرش اىل
جانب موضوعات اخرى من الفلسفة الهندية.
تصف النصوص البوذية املبكرة مامرسات اليوغا
التأملية التي استعارها بوذا من تقاليد قدمية
لرشيعة بايل ،بأنها تحتوي عىل ثالثة مواضع
يصف فيها بوذا الضغط عىل اللسان من اجل
السيطرة عىل الجوع او العقل.
بدأت الحركة التأملية يف بهاكتي الهندوسية يف
العصور الوسطى التي دعت اىل مفهوم االله
الشخيص .انطلقت هذه الحركة يف جنوب الهند
يف القرنني السادس والتاسع ،وبدأت تكتسب
نفوذا يف جميع انحاء الهند يف حلول القرنني
الثاين عرش والخامس عرش.
خارج الهند ،اصبحت اليوغا مرتبطة باملامرسة
يف وضعية من التامرين (هاثا يوغا) ،كام انها
اثرت بشكل كامل يف عائالت تدين الرباهامنية
ومامرسات روحية اخرى حول العامل.
ال يشرتط مبامرس اليوغا ان يتبع ديانة محددة
او ان يتخىل عن عقيدة ما ،كام هي الحال يف
معظم النظم الفكرية االسيوية الرشقية.
يف االدبيات البوذية ،يستخدم مصطلح التأمل
بدال من مصطلح يوغا ،اال ان الغرب والعرب
تعودوا عىل مصطلح يوغا بحيث اصبح من
الصعب ادخال مصطلح آخر يحمل املعنى نفسه.
اليوغا رياضة للجسم والعقل ،متتد اىل اصول
تاريخية قدمية يف الفلسفة الهندية ،وتتعدد
امناطها التي تجمع بني تقنيات التنفس،
واالسرتخاء ،والتأمل ،والحركات الجسدية .وقد
اصبح لها اليوم شعبية كبرية كونها تعد شكال
من اشكال التامرين الجسدية التي تعتمد عىل
وضعيات جسدية معينة ،بهدف تحسني السيطرة
عىل العقل والجسم ،والحصول عىل الراحة.
توصل الكثري من الدراسات الطبية اىل التأكيد
عىل ان البالغني الذين ميارسون اليوغا مع متارين
التنفس واالسرتخاء ،ثالث مرات عىل االقل اسبوعيا،

رياضة ملختلف االعامر.

رمبا يكون ضغط الدم لديهم اقل من غريهم.
وقد اكد هذه النظرية الباحث يف علم حركات
الجسم يف جامعة كونيكتيكوت ()Connecticut
يف مدينة ستورز ،وكبري الباحثني يف الدراسة يون
وو الذي قال ال تظهر النتائج فقط ان اليوغا
رمبا تكون يف فعالية التامرين البدنية ويف خفض
ضغط الدم ،بل تشري ايضا اىل اهمية مامرسة
متارين اليوغا للتنفس واالسرتخاء العقيل والتأمل
اىل جانب الحركات ،فاالمر ليس له عالقة فقط

اليوغا تساعد االوالد عىل الرتكيز.

بخفض ضغط الدم .اال ان الباحثني كشفوا انهم
مل يحصلوا عىل بيانات عن كيفية مامرسة اليوغا،
مبا يف ذلك الفرتة التي حافظ عليها املشاركون يف
كل وضعية ومدة انتقالهم من وضعية اىل اخرى،
ما دفع االختصايص يف اعادة التأهيل يف مستشفى
مايو كلينيك يف مدينة روتشسرت يف والية مينيسوتا
الربوفسور مهرشيد سينايك ،الذي مل يشارك يف
الدراسة ،اىل تحذير الذين يعانون من هشاشة
يف املفاصل من االفراط يف مامرسة اليوغا تحسن

التوازن والقوة واملرونة بشكل عام .لكن ميكن ان
تقع مشاكل اذا سعى املرء اىل املرونة القصوى
وكان يعاين من هشاشة يف املفاصل.
هناك اكرث من  100منوذج مختلف من اليوغا،
بعضها يتضمن حركات رسيعة ومكثفة ،والبعض
االخر حركات الراحة واالسرتخاء .ابرزها حركة
يني يوغا ( )Yin Yogaوهي منط تأميل ،ينفذ
ملدة ترتاوح من  3اىل  7دقائق حدا اقىص ،ويتم
يف وضعية الجلوس ،او االستلقاء عىل البطن
او الظهر مع التنفس ،ومحاولة تهدئة الجسم
والعقل .يهدف السامح للنسيج الضام يف الجسم
باالسرتخاء ،وهو مناسب ملتدريب اليوغا الجدد،
كونه يساعد عىل بناء املرونة والتخلص من
التوتر .يسمى منوذج يوغا اشتانغا (Ashtanga
 )Yogaبيوغا القوة ،النه يركز عىل الحركات
القوية ،مثل الضغط الذي يتطلب القوة والقدرة
عىل التحمل ،وهي مناسبة لالشخاص الذين
يسعون اىل اعادة تأهيل اصابات الظهر لديهم،
واالشخاص الرياضيني ،مثل العدائني ،وراكبي
الدراجات ،والذين يرغبون يف زيادة املرونة
والتوازن .يوغا البيكرام ( )Bikram Yogaاو
اليوغا الساخنة النها تتم يف غرفة دافئة جدا،
وهي طريقة مناسبة لزيادة املرونة ألن الحرارة
تساعد عىل متديد انسجة الجسم ،ولكنها غري
مناسبة لالشخاص الذين يعانون من امراض
القلب ،واالوعية الدموية ،بسبب الضغط عىل
الجسم يف اثناء مامرسة التامرين بقوة يف بيئة
حارة .يوغا الهاثا ( )Hatha Yogaالتي تشمل
سلسلة من الوضعيات ،بحيث تسمح بتدفق
الطاقة الداخلية بحرية ،وتعمل عىل اعطاء
الشعور بالنشاط واالنتعاش ،لكن تنفيذها
يتطلب التوازن بني القوة واملرونة.
محليا ،اليوغا منترشة يف شكل واسع ،كام
تقول املد ّرسة كلود داود عوكر التي مارست
هذه املهنة عىل مدى  15سنة وتعلمتها يف
قربص ثم يف الواليات املتحدة االمريكية .عملت
عوكر يف العديد من النوادي واملؤسسات
الرتبوية الخاصة ،مثل النادي اللبناين للسيارات
والسياحة ( )ATCLوسربينغ هيلز ،وتراوح
اعامر طالبها من  20اىل  70سنة،

95

96

عدد  - 79نيسان 2020

عدد  - 79نيسان 2020

97

رياضة
ولديها مؤلفات مثل Mudras Across
 Timeو The Art Of Self Healingو
 Tapas Cycleو.The Stretching Desk
اعرتفت عوكر انه يف مقابل االقبال الكثيف عىل
اليوغا ،فان "الطاسة ضايعة" بسبب وجود عدد
كبري من االشخاص الذين يعلمونها من دون ان
ميلكوا اية مؤهالت .واعتربت ان تدريس اليوغا
"يحتاج اىل سنوات من الدراسة والخربة ،اذ مثة
آلية للوصول اىل مرحلة التعليم تبدأ بدرس
اليوغا لسنوات عدة ،ثم الخضوع لربنامج
 Intensive Training Yogaيليه امتحان خطي
يشمل االجابة عن  300اىل  400سؤال".
وكشفت ان اليوغا تساهم يف صفاء الذهن
ومقاومة الضغوط النفسية واالجتامعية" :لديها
قاعدة ذهبية متيزها عن الرياضات االخرى،
وهي التدريب عىل تقنية التنفس العميق.
مامرسة التنفس العميق بانتظام يف الحصص،
تسمح بايصال االوكسجني اىل الدماغ الذي يحفز
بدوره نشاط خالياه ويطور قدراته الفكرية".
بدوره ،وضع املد ّرب عالء غانم اليوغا يف اطار
"دمج العقل والجسد ضمن وحدة متجانسة"،
وقال" :هذه الرياضة تناسب جميع االعامر،
خاصة النها تتم من دون استخدام اي من
االجهزة الرياضية ،ومامرستها يف شكل مستمر
يحقق الكثري من الفوائد للجسم".
وكشف ان تقنية السوبر برين (الدماغ املتفوق)
الجديدة التي تعتمد يف الدرجة االوىل عىل
التنفس العميق "اظهرت نتائج مذهلة لدى
تطبيقها عىل االطفال الذين يعانون من قلة
الرتكيز او من لديهم مشاكل فكرية منذ الوالدة،
خصوصا يف زيادة الرتكيز والنشاط العقيل ،حيث
يكتسب مامرسو اليوغا مهارة الرتكيز والتوازن
الفكري ومرونة جسدية استثنائية ،اضافة اىل
تقوية عضالت الجسم".
نصح غانم ،الذي يدرب اليوغا يف احد املراكز
الخاصة يف بريوت ،االشخاص املصابني بارتفاع
ضغط الدم ،مرض السكري ،او يعانون من
مشاكل يف القلب ،باستشارة الطبيب قبل
بدء متارين اليوغا .من االفضل للمصابني
بهذه االمراض ،االمتناع عن بعض الوضعيات
التي قد ترض بصحتهم.

فوائدها واماكن ممارستها
اليوم العاملي لليوغا
نظرا اىل اهمية اليوغا طرح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ،فكرة تخصيص يوم
عاملي لليوغا خالل خطابه يف الجمعية العمومية لالمم املتحدة يف ايلول  .2014اقرتح
يوم  21حزيران من كل عام موعدا لالحتفال يف عدد من البلدان ،عىل اعتبار انه اطول
يوم يف العام يف نصف الكرة االرضية .وقد تم االحتفال بهذه املناسبة للمرة االوىل يف 21
حزيران عام .2015
اصول كلمة يوغا
كلمة سنسكريتية (اللغة الهندية القدمية) ،معناها الحريف التوحيد وتحمل اكرث من معنى.
اصل الكلمة مشتق من جذورها السنسكريتية اي وصل ،او ربط .مصطلح عام يتضمن
االنضامم او التوحد ومصطلحات مشابهة كالوحدة والرتابط .مفهوم تعريفي آخر هو
املزاج ،السلوك ،الوسيلة .وهي مشتقة من جذور الرقم واحد يف اللغة الكردية يه ك.
يطلق يوغا اسم عام عىل اي نظام عقيل  -بدين متكامل يعزز التجربة الروحية ويؤدي اىل
اتحاد روح الفرد بالروح الكونية.
فوائد اليوغا
تؤدي بعض التامرين اىل حرق الدهون وخسارة الوزن ،تخفيف القلق والتوتر ،زيادة
الشعور باالسرتخاء ،تخفيف االم الظهر واالكتاف ،خفض االصابة باالكتئاب ،تساعد عىل
النوم يف شكل افضل ،تنشط اجهزة الجسم والدورة الدموية ،تساهم يف شد عضالت
الجسم ،متد الجسم بالطاقة وتجعله اكرث توازنا ،تزيد من الطاقة الجنسية ،ترفع من
كفاية عملية التنفس ،تخفف من االم الطمث واالعراض التي تسبقه ،ترفع مستوى
الهيموغلوبني يف الدم ،تساعد يف عالج التهاب املفاصل.
افضل االماكن ملامرستها
كرياال يف الهند :مسقط تلك الرياضة والذي يعترب مثابة مزار لتعميق مامرسة اليوغا ،حيث يتوافر
العديد من املراكز والربامج الشاملة التي تتضمن فعاليات ومتارين متنوعة من رياضة اليوغا.
مونتيزوما يف كوستاريكا :اذ تعد شواطئ كوستاريكا مكانا طبيعيا ملامرسة هذه الرياضة.
ساحل امالفي يف ايطاليا :يصلح فيه عدد كبري من املساحات كمكان مثايل لتجربة روحية
حقيقية ،بحيث يستطيع مامرس رياضة اليوغا قضاء فرتات طويلة يف رياضة امليش بني
طرق الكرمة والريحان الطازج وبساتني الزيتون واالشجار.

ودعا اىل عدم املبالغة يف "تضخيم فوائد
اليوغا ،وحرصها يف اطار العامل املساعد يف
تحسني بعض الحاالت ،لكنها ليست بديال
للعالج الطبي سواء الدوايئ او النفيس او
الجراحي .ميكن ان تساعد اليوغا يف منع
السقوط وخاصة لدى املسنني ،وذلك عرب
تحسني التوازن من طريق تقوية الجزء

السفيل من الجسم ،وخصوصا الكاحلني
والركبتني" .واكد غانم ان ال مانع من البدء
مبامرسة اليوغا يف سن متأخرة ،اذ مثة دروس
لكل الفئات العمرية .وحذر من االجهاد
املتكرر او االفراط يف الشد الذي قد يسبب
االذى ،عىل الرغم من ان التعرض لالصابة يف
اثناء مامرسة اليوغا امر غري شائع.

ﺃﻣﻨﻚ ﺑﺄﻣﺎﻥ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ،
ﺗﻌﺮﺽ ﺇﺫﺍﻋﺔ "ﺻﻮﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ" ،93.3
ﺒﺚ ﹼ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺃﻣﻨﻚ ﺑﺄﻣﺎﻥ" ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳ ﹸ ﹼ
ﻛﻞ
ﹰ
ﺻﺒﺎﺣﺎ
ﻳﻮﻡ ﺇﺛﻨﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 11.20

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ

