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 : 1شوفا 

 یو رفتار درمان بهبود سالمت( برای CCHخطاطی های چینی )

 

( مورد هنر خطاطی چین  روانشناسی در  بررسی تحقیقات  به  مقاله  از چارچوبی  ( می پردازد.  書法این  استفاده  با 

بالینی پرداخته  آن بر اختالالت رفتاری و  مو و همچنین اثرات درمانی    م نظری، به بررسی ماهیت علمی خطاطی با قل

از آن   آغاز می شود. پس  این حروف  مورد خطاطی چینی، حروف چینی و ساختار  ای در  با مقدمه  مقاله  این  ایم. 

( پژوهش محور ویژگی های روانشناسی خطاطی چینی  از چارچوب  ارائه می شود.  CCHشرحی  تحقیق اصلی ما ( 

هنر   با  مرتبط  نویسنده  روانشناسی  تغییرات  معیارهای  که  شامل  دهند  می  نشان  نتایج  و  است  مو  قلم  با  خطاطی 

در   که  کند  می  تجربه  را  عاطفی  آرامشی  و  راحتی  کُپزشک  قلب  آرام، ضربان  و  تنفس  تر  پایین  فشار خون  ندتر، 

تأثیرات شناختی   یافته مشهود است.  و عملکرد    CCHکشش عضالنی کاهش کاهش  تر  واکنش سریع  زمان  شامل 

چ شناسایی  و  تشخیص  در  استدالل  بهتر  فضایی،  ارتباطات  بصری،  و  فضایی  های  قابلیت  بهبود  همچنین  و  هره، 

و توجه بود. به دنبال این یافته ها، تحقیق کاربردی و بالینی ما به اثرات مطلوب درمان  انتزاعی، و جنبه های حافظه  

(، و اختالل بیش فعالی  ADDبر تغییرات رفتاری در افراد مبتال به اوتیسم، اختالالت مربوط به کم توجهی )  CCHبا  

(، بهبود شناختی در استدالل، قضاوت، تسهیل شناختی و پیوستگی دست در کودکان  ADHDناشی از کم توجهی ) 

حافظه، تمرکز و تشخیص موقعیت فضایی تقویت شده، و هماهنگی حرکتی  مبتال به عقب افتادگی خفیف و همچنین 

را در مورد بیماران مبتال به بیماری    CCH. به صورتی مشابه، درمان با  منجر شده است  در بیماران مبتال به آلزایمر  

های سایکوسماتیک تنش مفرط و دیابت و همینطور بیماری های روحی شیزوفرنی، افسردگی، و اختالل اعصاب در  

رف  درمان  جدید  نظام  ایم.  برده  کار  به  موفقیت  با  بیمار  بیمارستانی  رفتارهای  و  تمرکز  عواطف،  با چهارچوب  تاری 

 
1 shufa: هنر خطاطی چین 



2 
 

CCH    ،مبنای تحقیق  در مورد کاربران سیستم های نوشتاری دیگر نیز به کار برده شده است. به طور خالصهCHH  

که به صورت علمی ببرسی شده است و رویکردی جایگزین را برای بهبود سالمت ارائه می    حاضر در هنر چینی است

 کند.  

 

 مقدمه

نرم است که در گذشته به عنوان وسیله    ی شوفا یا خطاطی چینی نگارش حروف چینی با دست با استفاده از قلم موی

ارتباط   برقراری  برای  قرار می گرفتهای  استفاده  بر چگونگی  خطاطبررسی  است.    مورد  بیشتر  در گذشته  ی چینی 

کرد دنبال  با  و  داشته  تمرکز  آن  دهه  اجرای  سه  در  اند.  کرده  تحسین  لحاظ  به  را  آن  بزرگ،  هنرمندان  تجارت  ن 

 گذشته، از جنبه های متعدد روانی، به بررسی فرایندهای روان شناختی خطاطی چینی با قلم مو پرداخته ایم.  

 

 حروف چینی و ساختار آنها

سازمان دهی فضایی و دیداری عناصر حروف است. این حروف در قالب خطاطی چینی با قلم مو شامل فرایندی از  

مربع فرضی تقسیم شده به اجزاء کوچک تری نوشته می شوند که چرخش قلم، شکل دهی، فضادهی و قالب بندی  

چرخش قلم بر اساس الگوهای    هر حرفی در آنها روی می دهد. شکل گیری یک حرف شامل نوشتن و میزان کردن

 حرف مورد نظر است.  

کنترل حرکتی و مانور قلم مو  هنر خوشنویسی دربرگیرنده عملکرد بدنی فرد همراه با فعالیت های شناختی او است.  

پویای خط  فرایند  در  که  دارد  وجود  حرف  و  بدن  ذهن،  از  تلفیقی  بنابراین،  کند.  می  دنبال  را  حرف  ظاهر  شکل 

 ته است. شناسی درآمیخ

سازماندهی حروف مستلزم ویژگی های هندسی خاصی، شامل اصول توپولوژیک اتصال، نزدیکی، جهت گیری و تقارن  

ادراکی، شناختی و جسمانی نویسنده به بازنمایی و  و غیراه است. در نوشتن، این ویژگی ها باعث می شود تا شرایط  

 تنظیمات مربوطه بپردازد.  
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 شناختی خطاطی حروف با قلم مو جنبه های روان 

 هنر خطاطی با قلم مو در هر زبانی ارائه شده است.  یک چارچوب کلی تحقیقاتی برای تأکید بر 

شود که    یم   ق یتلف  یی ایپو  ینوشتار  ت یرد بوده و در فعالمنطبق با بازخو  ی و حرکت  یشناخت  ، یادراک  ی ها  ت ی. فعال1

  یی فضا  -یدارید  یها  یژگیشود. در زمان نوشتن، و  یبا حرف مواجه م  یتعامل   یند یدر فرا  سنده یآن جسم نو  یدر ط

 گذارد.    ی اثر م سنده ینو یو حرکت  یشناخت  یها  تیحرف بر فعال

پ2 نو  -حرف  وند ی.  برآورد  با جهت گ  یاز شکل ظاهر  سندهیجسم شامل    یک یزیف  ی ها  یر یحرف مطابق و هم تراز 

م  ریمتغ ا  ی بدن  در  الگوها  ن یباشد.  ب  ییفضا  -یدارید  یارتباط،  و  بوده  متنوع  فرد  سا  ش یفرد در مورد  به    نیریاز 

 .  کنند   ینوشتن کمک م  زیمتما یدگ یچیباشند و به پ ی برجسته م ی صورت بارز

منطبق حرکات نوشتن را    ی. بدن، به عنوان منشأ هنر نوشتن، حرکت را بر اساس هندسه حرف آغاز کرده و الگوها3

  یخود دارند، اصول اساس   بیدر ترک  ی مشترک  یهندس   یها  ی ژگی. از آن جا که تمام دست خط ها ود ینما  ی م  جادیا

چ  یطراح زبان  نوشتن  چ  ن یب  ین یو  انگل  ی نیزبان  گوناگون  ؛مشترک هستند   یس یو  هنر    ی کنترل حرکت  ی مثل،  در 

  ی خطوط ممکن م  ریبه الفبا و سا ین یدر مورد دستخط چ قی حاصل از تحق ی ها افتهی تی مشترکات عموم نینوشتن. ا

 سازد. 

را   ر یاز تأث  ی رومند یاست که در زمان نوشتن، منبع ن  یسه بعد   ی شامل حرکت  CCHنوک قلم، هنر    ی نرم  ل ی. به دل4

تغ ف  ی شناخت  ، یادراک  راتیی بر  اد ینما  ی م  جادیا  سنده ینو  یکیولوژیزی و  دستخط،   ریتأث   ن ی.  کنترل  اساس حاالت  بر 

 متفاوت است.   زین ، یو نوشتن با دست خال ،ی بردار یکپ یعنی

که در اندازه،    د ینما  جاد یرا ا  یدو بعد   ی شود تا حرکات  یحرکت داده م  ی . در شکل دادن به حروف، قلم مو به گونه ا5

  ی دستخط مربوطه از رو   یدنبال کردن الگوها یحرکت دادن قلم مو برا   سندهینو  فهیشکل و جهت متنوع هستند. وظ

جلو به    یبا استفاده از چرخ ها   ی توسط راننده ا  لیومب کردن ات  تیبه هدا  ه یکار شب  نی دفتر خطر است. ا  ایحافظه  

جاده است. مکان نماها در    ریمتناسب با مس  هی نقل  لهیوس   یی فضا  ییدر دنبال کردن جابجا  ییعنوان مکان نشانگرها

 .  رند یگ ی شکل قلم مو را به خود م CCH یدنباله رو 
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و جهت   وند یپ  ،یبودن، تقارن، تواز   ی حفره، خط  رینظ  ییها  ی ژگیاست که و   ی منحصربفرد  یهندس   ی. مربع الگوها6

مربع و    نیکه ب  ی حیتلو  یدهند. با تطابق  یرا نشان م   یفرض  یمربع  ریتصو  ین ی. حروف چزند یآم  یرا در هم م  یریگ

است   ممکن  دارد،  وجود  لحاظ خصوص   ک یحرف  ا  یهندس   اتیحرفاز  باشد.  اثرات   ی ذات   ات یخصوص  نیمتفاوت  به 

 کند.   یدر طول خواندن و نوشتن حروف کمک م  زیمتما یشناخت

  تال،ی جیشامل ضربان قلب، تنفس، فشار خون، حجم نبض د  CCHمرتبط با نوشتن    یکی ولوژیزیو ف  ی روان  رات یی. تغ7

EMG ،EEGباشد.  یم  رهیپوست و غ ی پوست، دما یی، رسانا 

استدالل    ، ییفضا  ییتوانا  ،یسرعت و دقت دفتر  ر ینظ  ییها  یی شامل توانا  CCHمرتبط با هنر    یشناخت  رات یی. تغ8

رقم  ،یانتزاع ح  ، یطول  مدت،  کوتاه  تصوحافظه  شناخت  ، یر یافظه  واکنش  زمان  مدت  ا  ی م   یو   راتییتغ  نیباشد. 

 .  ردیگ  یدهنده حروف قرار م   لیتشک اجزاء ی فرع ی طرح ها نطور یو هم ی کل برنامه حرکت  ری متنوع بوده و تحت تأث

بازتاب اشکال فرد   یسبک  رات یی. تغ9 برا  یحروف نوشته شده  باشد. حروف    ی هر حرف م  یو سازمان چرخش قلم 

ها  ینیچ به سبک  اشکال خط  یسیخوشنو  یکه  دگرگون  ی و  به  ها  ییها  یمتفاوت  واکنش    سندهینو  ی رفتار  ی در 

 شود.  یمنجر م

 

 تحقیق اصلی 

پرداختند. نتایج مشترک نشان می دهند   CCHآزمایشات متعددی به ارزیابی تغییرات روانی نویسنده مرتبط با هنر  

ضربان قلب، و  در طول نوشتن آرامش و آسایشی عاطفی را تجربه می کنند. سرعت تنفس،  که سوژه های آزمایش  

ضربان قلب می  افزایش یافت.   EMGاظری در فشار خون آنها کاهش یافت و حجم ضربان دیجیتال آنها با کاهش متن

تواند حاالت مختلف کنترل دست خط را نیز تفکیک نماید. عالوه بر این، مشخص شد که در زمان نوشتن، فعالیت 

 مقدار آن در نیم کره چپ می باشد.   نویسنده در نیم کره راست مغز بسیار بیشتر از  EEGهای 

، سوژه های آزمایش در تشخیص شکل و فرم عملکرد بهتری داشتند. CCHدر مورد اثرات شناختی پس از انجام کار  

در تحقیق دیگری، مشخص شد که در زمان واکنش هر دو نیم کره سوژه های دارای تجربه خوشنویسی کاهش چشم  
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کره راست مغز در خوشنویسان    گیری وجود دارد. در بررسی دیگری مشخص شد که کاهش در زمان واکنش نیم

 باتجربه بسیار بیشتر از خوشنویسان تازه کار است.  

توانایی های مربوط به توجه دیداری، توانایی فضایی،    CCHافزون بر این، مجموعه ای از آزمایشات نشان داده اند که  

همینطور   و  انتزاعی  استدالل  فضایی،  ارتباطات  ادراکی،  دقت  و  حافظه  سرع  و  مدت  کوتاه  حافظه  پاسخ،  تسهیل 

ابتدایی پس از انجام کار افزایش قابل توجهی را در فعال    ERPتصویری را بهبود می بخشد. عالوه بر این، داده های  

 سازی قشری سوژه های آزمایش، بر خالف گروه شاهد، نشان داد.  

 

 تحقیق کاربردی و بالینی 

مبتال  کودکان  رفتاری،  تغییرات  )   همانند  توجه  کمبود  از  ناشی  اختالالت  اوتیسم،  بیش  ADDبه  اختالل  و   ،)

سود برده اند. این بهبودی شامل دقت و ارتباطات اجتماعی کودکان    CCH( از تمرین  ADHDفعالی/کمبود توجه )

 و همینطور رفتارهای منفی و ارتباطات کودکان مبتال به اوتیسم در خانواده یا مدرسه است.  ADHDمبتال به  

از درمان های شناختی   افزایشی در    CCHبرخی  به  افتادگی های خفیف، این درمان  اند. در مورد عقب  انجام شده 

ت در کنترل منجر شد. توجه دیداری، استدالل، قضاوت، و سرعت و دقت شناختی و همچنین استواری دست و دق

این شکل از درمان حافظه کوتاه مدت، تمرکز، و جهت گیری های موقتی و فضایی و    ،برای بیماران مبتال به آلزایمر 

بخشید.   بهبود  را  آنها  حرکتی  هماهنگی  بهبود  همچنین  نیز  طبیعی  مسن  افراد  تصویری  حافظه  و  فضایی  توانایی 

 یافت. 

دچار فشار خون جدی بودند. پس از تمرین نی، ابتدا از افرادی شروع کردیم که  روا  -در مورد بیماری های جسمی 

CCH  کاهش چشمگیری در فشار خون های سیستولیک و دیاستولیک به وجود آمد. در تحقیق مشابهی مشخص ،

از تمرین   نیز کاهش می یابند CCHشد که پس  یافته و میزان ضربان قلب  افزایش  امواج آلفا  .  ، اضطراب کاهش و 

کاهشی را در    CCHو مدیران تجاری با انجام    IIعالوه بر این، شرایط مرتبط با استرس بیماران مبتال به دیابت نوع  

 میزان اضطراب و بی حوصلگی خود گزارش دادند.  
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بر روی بیماران ذهنی و سکته مغزی نیز پرداختیم. پس از گذراندن یک    CCHدر نهایت، به بررسی اثرات درمان با  

نامطلوب  و همچنین عوارض  بیمارستانی مطلوب  رفتارهای  بیماران گروه شاهد،  بر خالف  ماهه،  برنامه تمرینی سه 

هفته ای    بر اساس یک برنامه دو بیماران مبتال به اسکیزوفرنی بهبود قابل توجهی پیدا کرد. در تحقیق دیگری که  

انجام شد، بیماران مبتال به سکته مغزی بهبود قابل توجهی را در در قدرت کف دست و هماهنگی    CCHدرمان با  

 مشاهده کردند.    حرکتی خود

 

 نتیجه گیری 

خوشنویسی چینی را ارائه کرده است. این یافته های متنوع بر اساس این مقاله شرح مختصری از تحقیق ما در مورد  

اثرات  این  تمام  دالیل  همانند  آیند.  می  دست  به  متنوع  کاربردهای  و  مرتبط  مبنای  تحقیقات  نظری،  ریزی  طرح 

کننده   ، دو دیدگاه ارائه می شود. اول این که، کار با قلم مو باعث افزایش توجه و تمرکز تمریکنCCHمطلوب تمرین  

و تغییراتی را در احساسات آنها به وجود می آورد. دوم این شده و منجر به کم کاری فیزیولوژیکی و آرامش آنها شده  

که، هم زمان با این حاالت، برخی از اثرات شناختی در ارتباط با توجه و تمرکز فرد به عنوان کارکردی از خصوصیات 

ای تهسیل کننده مشاهده شده در فعالیت های شناختی فرد کمک  هندسی دست نوشته روی می دهند که به مزای

 می کند.  

خود برای کاربردهای وسیع تر برای پوشش دادن    CCHدر حال حاضر، با کمی موفقیت، مشغول توسعه نظام درمانی  

ا برای  حروف انگلیسی و دست نوشته های ژاپنی و کره ای هستیم. ما امیدواریم که این نظام درمانی جدید نه تنه

 کاربران دست نوشته های چینی، بلکه برای کاربران سایر سیستم های نوشتاری نیز مفید باشد.    
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