
 تاریخچه ی شمشیربازی

  آموزش روش( یا) و ورزش هنر، علم، تکنیک، از یمختصر تاریخچه

 (7/7/7937ترجمه ی: عباسعلی فاریابی )

 شمشیر نشانه های استفاده از اولین

، ورشپر و آموزش روش یکیا  اسلحه، علم عنوان به یا ،بخش لذت هنر یک عنوان به را شمشیربازی ما آیا که این

. ببریمی پ بیشتر به ارزش گرانبهای آن است که می توانیم  مطالعهطریق  از تنها گیریم،ب نظر در ورزش، یک یا و

 لقاب اساتید و قهرمانان ،افتخارات تحسین برانگیز از موعه ایجم ،فراوان فنیهای  مهارت ساله، هزار تاریخ یک

 های فراوانی در تالش هم امروزه که ،شمشیربازی توسط ایجاد شده گرانقدر هایارزش  باالتر همه از و ،احترام

  ، ثروت های انکار ناپذیر شمشیربازی است.می باشد جریاندر  هاتوسعه و گسترش آن ،آزمایش زمینه ی

 ومعرفی شده است،  انسان با شمشیرارتباط  طریق از اغلب آنزیرا که  است، درخشان بسیار ورزش این تاریخ

ی یاهره دو رسوم و آداب با کامال که شویم می متوجه بالفاصله ،کنیم تحلیل و تجزیه را سالح هنر ویژگی ما اگر

 در خود از دفاعبه منظور  است کرده سعی همیشه انسان. دارد مستقیمیارتباط ، شده است ظاهر آن در که

 ار خود های مهارت ،پاالیش داد ز آن راجنس فل ،کرد استفاده قدرتش تمام اززمینه  ایندر  وا .اختراع کند را یهای سالح ،ها انسان دیگر و طبیعت مقابل

 .را در اختیار ما می گذارد انگیز شگفت این اطالعات همه ی شمشیربازی ی تاریخچه. کرد استفاده هوشش از در ساخت آن و دبخشی بهبود

 بودند مسابقه و مخترع ماسک فراعنه

هد نشان می د که کشف شده بود مصر در ،رامسس سوم توسط شده ساخته فراعنه معبد در ،کتیبه ی ،باستان یونان المپیک های بازی از قبل قرن چهار

 یرنزب دارای دکمه های ها سالحسر . است شده برگزار فرعون توسط ها اییلیبی بر پیروزی جشنبه مناسبت  ورزشی مسابقه یک میالد، از پیش 9911 در

 می محافظتاز صورت خود  ماسک یک با شمشیربازها از برخی و شد می محافظت شمشیر سابر قبضه ی به شبیه محافظ یک به وسیله ی ها دست ،بوده

 سپر وعن یکمسلح از  غیر دست با .می شد متصلبازیکن  گیس کاله و به ،داد می پوششنیز  را گوش دو هر ،این ماسک ی چانهبالشتک محافظ  .کردند

 .حریف استفاده می شد ضربات از جلوگیری برای

همدیگر  "!، بیا جلو تا ببینی دست نیرومند من چه کارهایی که نخواهد کردآماده" فریاد با حریف ها که دهد میخبر  ما به هیروگلیفی ی نوشته های ترجمه

ابقه مس ی برنده. می کردند تشویق "به پیش، ای جنگجوی قهرمان!"با فریاد های  بازیکن مورد عالقه خود را تماشاچیان و را برای مبارزه دعوت می کردند.

 یئته تشکیل می شدند. ها مصری و ها لیبیایی ،شاچیان از آشوری هااتم. سالم می کرد خود ی اسلحه باعون که توسط درباریانش همراهی می شد، فر به

 .کرد می یادداشت پاپیروس روی بر را رقابت نتایج میرزابنویس یک. هستند تشخیص قابل مخصوص پرهای با مسابقه دهندگان سازمان و ژوری
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 ازی های کوه المپب

بزرگسال و  برندگان به که ببینیم( نفر به نفر ی اسلحه با مبارزه) هوپلوماچیمسابقات  برگردیم و خود را در میادین قدیمیونان  دورانبه  که است ضروری

 بازی اولین برنامه در شمشیربازی که خیلی ها می دانند. اهدا می شد جایزه کودکان

نمی دانند   مطمئنا بسیاری اما شد، گنجانده 9911 لسا در جدید عصر المپیک های

 از پیش 771 سال در المپیک های بازی اولین که شمشیربازی جزو ورزش های

ی روح و فیزیکی های آموزش به نسبت یونانیان حساسیت با توجه به  .بود ،میالد

را  جنگ جهتسازی  آمادهبه  مرتبط های بازی تمامآنها برای  خود، جوانان روانی

  ”athletes“عبارت ی المپیکمحترم می شمردند. به شرکت کنندگان در مبارزات 

است( اطالق می شد. این جنگجویان  "جنگجو"ان یونانی به معنی ب)لغتی که در ز

 .دنباشی مجازات فارغ از هیچ جرم و و می بایست اهل یونان، مردان آزاد و

ه دریابیم ک روم باستان و یونان نامه ی لغت از توانیم میاما ما  ،است ناشناخته مادا می شد برای اه رویدادها این طول در که جوایزی نخستینچه  اگر

حق الزحمه ی  از بیشتر خیلیدراخما دریافت می کردند، مبلغی که  hoplomachès" 011" شمشیربازی اناستاد یونانشهر تئوس  در سوم قرن در

 "Dyonysodore" و "Euthydème"مشهور به نام های  استاد دو پنجم، قرن درنشان می دهد که  کتاب این ود.یا پرتاب نیزه ب کمان با تیراندازی اساتید

 بهایی دریافت می کردند.انپاداش های بسیار گر هوپلوماچیدر ازای آموزش شمشیربازی 

 شمشیرهای نوک تیز رومن ها

 به روتیلیوس ی کمیته وسطت "armature" یا شمشیربازی آموزش میالد، از قبل  149 سال در 

ین بد. "بپیوندد به شجاعت هنر و هنر به شجاعت" که با این فلسفه شد، معرفی رومی های اردوگاه

را از  مهارت و علم شجاعت که حالی در ،ردکمزین  شجاعت به را خود شمشیربازیترتیب بود که 

 یک کمک با دو دست از یکی د،انجام می ش دست دو با شمشیربازیدر این دوره . شمشیربازی کسب کرد

 زانآمو دانش .زد را می ضربه لبه دو شمشیر با دست دیگرالی که حدر  ،جلوی حمله ها را می گرفت سپر

 به و کردندمی  دریافت جو از خود را غذایی ی جیره و شدندمی  محروم گندم از مربی افسران ضعیف

های  حرکت دفاع در زمینه یجدیدی  وانینق نظامیقانون گزاران  .شدند می محکوم شالق های ضربه

با نوک شمشیر را پیشنهاد  حمله ی آنها خاص، طور به. ددنکر ایجاد تر ماهرانه های حمله اجرای و تهاجمی

 .بود کشنده تر از ضربه های با لبه آن که کردند

ین تفویض ا از قبل می بایست و محسوب می شد عالی های آموزش جزو ها شوالیه برای شمشیربازی

 و طوالنی جوان زادگان نجیب برای اسلحه آموزش های کار با. گذراندندآن را می  دوره ی آنها عنوان به

 ارزش و عدالت جالل، نماد متبرک که شمشیر به دریافت ،فارغ التحصیلی موعود روز در آنگاه بود. دردناک

اده ز نجیب ی شوالیه ،هدریافت حکم و تقدیرنام از پس .، نائل می شدندسپر همراه به ،بود اخالقی های

 نیز داشت ی که جایزه ی مادیمسابقات در ،ستم و ظلم مبارزه با و ضعیفان از دفاع در جهت انفرادی یها مبارزه عالوه بر شرکت در اجازه پیدا می کرد

 برای به صحنه ی مبارزه وتنبرگگ اختراع و اسلحه ورود .کردمی  دریافتبا احترام شکست خورده را  حریف زره و ، اسلحهاسب ،شوالیه شرکت کند.

 زادگان رافاش مختص هنر این اختراع، این از قبل. شد ترعامه پسند آن های تکنیک و تر سبک ها سالح طوری کهه ب شد،کننده  تعیینبسیار  شمشیربازی

 نا برای عموم مردم عمر طول اکسیر یا فیلسوف ضربه های فنی درست مانند دانش یک وشمرده می شد،  نهانی علم یک عنوان به بود که جامعه گاننخب و

 ارتباط داشت تا به زندگی روزمره. افتخارکسب  و عدالتاجرای  به بیشتر دانش این. آشنا بود
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 اعتقادات و دفاع از اجرای عدالت افتخار، برای کسب شمشیربازی

 قضایی دوئل فضای کردن آماده مشاوره و هاآن وظیفه که ،د می کنیمبرخور "شمشیربازی مدرسین" به فرانسه در ما ،دوازدهم و سیزدهم های سده در

 .مبارزه اعطا می شد ی مسئولین صحنه بههنگفتی  بسیار لغامب اوقات گاهی و بود

 .، شمشیرباز و مربی بودحکومتی نیمامور بین رابطکه وجود داشتند  ”Bravi“نام براوی  به مشاورینی این دورهدر 

 شمشیر آن در بود که "خداوند اعتقاد به" دلیل واقعی وجود آن فلسفه ی. وجود داشت زدهمشان قرن تا قضایی دوئل

 می تنها بود، غرور و جاللمظهر  که ،خدا به ایمانو  .کرد می جدا ناسره از را سره که ، سالحیحرف اول را می زد

 .ارزیابی کرد بسیار واال، اخالقی هدف یک فیلتر طریق از توانست

 قدرت به نسبت کمتری وزن "خدا دست" آن در که اجرای عدالت حوادث ناگوار خیبربا توجه به  ،نهایتدر 

جای به  و ندبرداشته شدمعروف بود، ”ordeal“ که به ناماثبات بیگناهی سختی  آزمون های داشت، شمشیربازی

ا ت گذشته نوقر از شمشیر نماد که ، از آنجاییاست این واقعیت. شد جایگزین دیگری انسانی عدالت مالکیک  آن

 .رسوخ کرده است شمشیربازیاخالق خوب و متعالی در  ،عجین شده است به امروز با عدالت

 تکنیکی به عنوان یک مهارتره ی شمشیربازی تولد دوبا

 ،بود ومیر سربازان یتموفق سبب ویگسه ی گفته به که نوک تیز، شمشیرهای

 ،ینگج تیر ،گرز که یهای مبارزه در زیرا دیده نمی شدند، تقریبا وسطا قرون در

زور  حاکم استفاده از قانون تنهاو  ،استفاده می شد یدست دو شمشیر یا تبرزین

  .نداشت پیچیده وجود نوک تیز شمشیرهای بود، جایی برای

ور با ظه. گردد می باز شانزدهم قرن به های شمشیربازی تکنیک وجود، این با

 دلیل همین به. شد سوخمن زره و سپر باروت، یعنی ،"زمین برق و رعد"

 شدند. تبدیل و لوکس جانبی لوازم عنوان به آرامی به و ، اصالح شمشیرها

 از . منتقل شد دست سمت به آنها ثقل مرکز و ،منسوخ  بودن آنها کوتاهویژگی 

 آموزشی های روش .کنترل می شدند دست یکبا  تنها و تر سبکآنها  رو این

جدیدی  دفاع و هحمل مختلف های تکنیک و نوک شمشیر حمایت می کرد با ضربه مکتبی که از ،یافت گسترش فرانسهدر سراسر  ها اییاسپانی و ها ایتالیایی

 اشتند نگه شامل که کردند،می  تدریسبه شاگردان خود  را تدافعی ی ولیۀمشاوران، مربیان و معلمین شمشیربازی ابتدا وضعیت های ا .را معرفی می کرد

 ،دوم نگرانی. بود ،حریف حملهروی  "دفاعی"اجرای حرکات  یا ضربه زدن به شمشیر حریف از اجتناب ،"حفظ فاصله" مناسب یعنی فاصله در حریف

 ست،د یک با آن گرفتن و سالح شدن سبک دلیل به از آنجایی که .حریف حمله ی زمان تناسب با در حمله، برای مناسب زمانیعنی  ،بود "زمان" یافتن

و  خنجر یکیک محافظ و بعدا با  یا یا ساعد بند ،بازو بند یا سپر یک بادست  این ابتدا، ،شد می متاثردست غیر مسلح  دفاعی اجرای وضعیت هایهنگام 

 .شدمی  مسلح وست محافظ،با یک  بعدها

 ،انجام داد واحد سالح یکبا  را تنها دفاعی و تهاجمیحرکات  که دادمی  را اجازه که به آنها این "گارد" محافظ به ویژه در بخش ها شمشیر با بهینه سازی

به  ،رفمنح حریف را ی تیغه ،ظهور گاردهای پیچ در پیچ و عجیب و غریبی شدیم که هنگام درگیری شاهد ما ،بدین ترتیب شمشیربازی نوین متولد شد.

 دستکه محافظ خوبی برای  ،که گارد گودی داشت "rapier ،" ی شدیم به نامبلند شمشیرشاهد ظهور  نهایت، در. می شکست اینکه یا و ،شدت گرفتار

 .امن تر می کرد را حمله حالداد و در عین می  افزایش را شمشیرباز تهاجمی و دفاعی پتانسیل ،خنجر با همراه آن، از استفاده. بود
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 پیشرفت شمشیربازی ایتالیایی ها

 تجرارد ثیپولس و ،برجسته کردند جهانیرا در حد  شمشیربازی که اسپانیایی ارشد انکارشناس و نویسندگان از زمره  پتروس دیتورهو  یگنانپون پرپ

 که یاثر .شد معروف بین شمشیربازان آن زمان که "آکادمی اپه" با عنوان ی نگاشتکتاب ،9169 سال درهای آنها  آموزش ازبا الهام  آنورساز مدرسه ی 

 و تجدی هجدهم، قرن اوایل در بدین ترتیب. ودتر از متون آن ب جالب بسیارش شکل های

 شمشیربازی جوالن برای زمینه و ،خارج شد مد از اسپانیا و جلوه های شمشیربازی تاثیر

  .شد باز ها ایتالیایی

 نهم گرفته چارلز از ،فرانسه پادشاهان دربار به ایتالیا شمشیربازی ارشد ان و معلمینکارشناس

 فمعرو. ماندند باقی آنجا در کبیر فرانسه انقالب زمان تا آنها. ندسرازیر شد سیزدهم، لوئیس تا

از راه اندازی مدارس  فرانسوی استادان دیگر، سوی از. بودند سیلوی و یه اپومپ آنها ترین

ا مشارکت طبقه ی اشراف و نجب بهتوجه  و با دوئل، کاهش فراوان مبارزه هایبا . نکردند دریغشمشیربازی مشابه آنچه در شبه جزیره ی ایتالیا وجود داشت، 

ال هم در ح همکاری با فرانسه و ایتالیا شمشیربازی زمان، آن در. معرفی کنند فرانسه شمشیر اپه را به مشاوران پادشاهآنها توانستند  ،کالس ها در این

(، 9550) اگریپا: منعقد توسط شمشیربازی های معاهده  آغاز همچنین و کشور، دو شمشیربازان بین دوئل های متعدد و ها مبارزهو شاهد آن پیشرفت بود، 

خورد،  رقم ویجیانیتوسعه ی واقعی تکنیک های شمشیربازی توسط  واقع در امابود.  غیره و ،(9191) پو فرویک(، 9110) فابریس(، 9511) ووتسروم

 در آمد.اساتید شمشیربازی  سایر او و یها نگرانی از جمله ی مهم ترین و اصلی ترین ،(زمان) حمله مناسب ی لحظه تعیین ،گارد وضعیت های که

 قراردادی ی شمشیربازی فرانسه و فلوره

، و پتی جان، لفلماند، ژاک فرون، نوئل کاری ؛، از جملهبسیار اندک بود فرانسه شمشیربازی معروف اساتید تعداد میالدی، دهمفه قرن اواسط از قبل

آن  انجهی اقهرمانان اسطوره  بهرا  آن اصیل علم که هستند شمشیربازی ی زمینه در مجرب اساتید ترین معروف تنهاآنان  .ندهست سینت دیدیهالبته 

 .دادند آموزش زمان

 بلکه ،را مطرح کرد «هفلور» که بود کسی اولینو  ،(9570) فرانسوی نویسنده اولین تنها نه دسینت دیدیه هنری

 با اینکه .دنبال شد الپارچ دوکاودری توسط ،9105 سال در بعد، سال 11 نهات اوکار . بود نیز واقعی معلمیک 

 مهارت قلم و کار گیری شمشیری ب زمینه در که کسانی شباهت زیادی به هم دارند، اما نگارش و بازیشمشیر

  اما کند؛ رت مستحکم اساتید شمشیربازی و «علوم» بین این ی نتوانست رابطه مولیر اگرچه .بودنداندک  ،داشتند

. ودبمطرح تخصصی  ی زمینه در چندین توجه قابل سند یک همیشه به عنوان ،ی اوها جنتلمن بورژوازیکتاب 

یک  طول در بنابراین. کرده بود خالصه "ضربهدریافت  بدونزدن  ضربه هنر" عنوان بهدقیقا  را بازیشمشیر او

 .دیبزن ربهض و در صورت امکان ضربه نخوریدکه ابتدا باید تالش کنید تا  شد این خالصه در شمشیربازی هنر مبارزه،

ود را خ فرانسه به ایشان مدیون هستیم، مکتب شمشیربازی ی شمشیربازی مبارزه میدانکوچک تر شدن  که چهاردهم بود، لوئی دقیقا در دوره ی حکومت

 ،یافت هبودب نوک با شمشیربازی. منتهی می شد دکمه ی یکوسیله  بهنوک آن  که کوتاهبه کار گیری شمشیر فلوره ی  تصویب با خصوص به ،بروز داد

 .شد یم نیز تب و تاب بازیکنان کاهش باعث که ،سرعت بازی کمتر می شد ماسک استفاده از عدم در صورت تنها و شدند تر پیچیده و تر سریع ها حرکت

بدون اینکه پاسخی  کندآن را دفاع  کردمی  سعی حریف که م می دادانجا را ساده اتک یک شمشیربازها تنها از یک هر حوادث،وقوع  از جلوگیری برای

رمیزی که می توانست نوک شمشیر را منحرف کند  هیچ. می کشید (از دست رفته زمان در)را  حریف جواب انتظار و ایستادمی  مهاجمسپس بازیکن . بدهد

 .اجرا نمی شد
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 تولد شمشیربازی معاصر

د دقیقا همان چیزی بو فلوره یزیبا و ممتاز بازی این. نمی داد را "غیر قابل قبول ضربه" هابازو اجازه ی ضربه زدن به شمشیربازی جدید مقررات و قوانین

 شمشیربازی، مبارزه هایدربار و در میادین  از خارج درگاهی اوقات این مقررات  ،وجود این با. بود متعارف بسیار ،لوئی چهاردهم ،فرانسه پادشاه که در دربار

 ی و اغلب اوقات تا حد مرگواقع صورته ب شمشیربازی و خبری نبود شمشیربازی  . از تکنیک ها ریزه کاری هامی شد جایگزین دوئلقوانین  با و فراموش

 .پیش می رفت

 و پیشرفت شمشیربازی گسترش

 جادای فرانسوی استادان توسط تدریج به تدریس های روش و اصطالحات تعریف ،حرکت ها بندی طبقه

 و 9105 های سال در( سیرانو مدرسه ی شمشیربازی استاد) لپرچ دو کاودرهنامی مثل اساتید ب .شد

 (تولوزمدرسه ی  از) البات ،9171 سال در لتوشی ،(کارتید مدرسه ی از) 9150 سال در بسنرد ،9171

 خود به جا گذاشتند. از توجهی قابل های نوشته 9111 سال در

 تسلسل حرکتی، (سوراخ دار شد سفید یآهن که جایگزین ماسک) زیفل توری با ماسک ظهور با

میز، رای راج ،این مقرراتبه وجود آمد.  به آن اشاره کرده بود، 9701 سال در جیراردکه  شمشیربازی

ا این حرکت ه اهمیت( پدر) سییراالبو اجازه می داد. ضربه ی ایست زمانی، ردوبلمان، و کونترریپوس را

 .کرد إعمال آنها را  و را گوشزد

مطابق رسم و رسوم  هم و ،قراردادی ، همانقالبی هم که فرانسه معرفی کردند مکتب به عنوان را خود سبک (9711) لبواسیه( و استاد 9711) دانتاستاد 

 بیشتر و بیشتر شمشیربازها در بازی کردعمل به این علت که  "قراردادی" جاری بود.

 همه از اما ،های مطرح شده تکنیک دلیل به "انقالبی" .بود شده تنظیم و تدوین

. ی موجب تغییر ذهنیت های جاری می شودانقالب هر حرکت که دلیل این به باالتر

بلکه  بود، کمتر مورد توجهدیگر  بود، مانده باقی آن از هر آنچه یا زادگی نجیبتفکر 

 ی طبقه .اهمیت داده می شدبا آن  کار بیشتر به شیوه ی کنترل شمشیر و توانایی

 مراجعه می شمشیربازی های مدرسهبیشتر به  و روحانیون نویسندگان، متوسط

 بود.  آزادمعرفی دسته های جدید نیز . کردند

 چون اساتیدی توسط و شد متولد نوزدهم قرن ابتدای در واقع در مدرن شمشیربازی

 یا( 9976) کوردالویس ،(9917) گریزیر ،(9945) گومارد ،(9995) الفوجه

 ،ندبخشید ودبهب را ربپوست ،کردند اصالح را گارد شد. این افراد حرکت و تثبیت مستحکم ،ای بود برجسته مجری هم و نظیر بی شمشیربازهم که  ،تراندبر

 .ندکرد تنظیم رادوبلمان میز و ر، ضربه ی ایست زمانی، رزمان به مربوط قوانین

 شمشیربازی به عنوان یک هنر ورزشی

 و "هنر" برجسته ی عنواندو  بینکه بود  الزمو نهایتا  نه همزمان با هم.  اما شد، محققاسلحه، فلوره، اپه و سابر،  سه یتکاملر سی نوزدهم قرن پایاندر 

 .یکی از آنها انتخاب شود ،"ورزش"
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 تدریس ازیبشمشیر مدارسکه در  ،بود دوئل سالح در حقیقت اسلحه این. بود اسلحه ی اپه لطف به آن از بخشی ،شد تبدیل ورزش یک به شمشیربازی اگر

 .گرایی غلبه کرد رومانتیک بر گرایی واقع تفاقا این با و می شد

هایی  ضربه تعدادشمارش  و مبارزه ها "داوری" پیشنهاد اساتید انقالبی شمشیربازی. مطرح شد ورزش یک عنوان به شمشیربازی که بود 9911 سال حدود

 صداقت جزوو  وفاداری ن جایی کهاز آ! بود انقالب بزرگی چه. را دادند شدندکه با نوک زده می 

 کمک داور قضاوت می شد. در این مرحله هنوز چهار و داور یک با ، بازینبود مقررات اولین

 اام .نامیده می شد "سفید دوئل" بلکه ،بارزه ها استفاده نمی شدمبرای  "بازی" ی کلمه

 هنوز ها فرانسوی و ها ایتالیایی. بود اجرای ضربه کم تر نسبی سرعت و شیوه ازاهمیت امتیاز 

اختالف  اپه و فلوره به خود، با هم  ی اسلحهو جالل  شکوه درباره ی نسبت دادن همیشه و

 .داعمال می ش یشرقشیوه های آموزشی  سابراسلحه ی  در که حالی رد ،داشتند

 .پا به عرصه ی وجود گذاشت شمشیربازی مسابقات و شد سازماندهی زمین بازی نیز کم، کم

 رگزارب یوژنیو پنی و موریناک لوئی بین مشهور فلوره ی ی همسابقیک  9919سال  آوریل در

 .درا دریافت کر استاد بزرگلقب  ،بود این مسابقه ی غیر رسمیبرنده ی  که موریناک و ،شد

به صورت بازی در اسلحه ی فلوره رهای شمشی مدرسه قهرمانی مسابقات اولین ،9916 سال در

با نتیجه  توانست بتولند آن طی در کهبرگزار شد،  ایی،نه بازی جزب ضربه، یک با مستقیم حذف

 .پیروز شود جی جی رنو بر  0به  4ی 

 چناناین مسابقه آن نتیجهبا اینکه . تورنمتی را برگزار کرد فرانسوی چهار و ایتالیایی چهاربا دعوت از  فرانسوی شمشیربازی ی روزنامه ،9915 سال در

 .دش برانگیز بحث بسیار اما نبود، مهم

و  ،پاریس به بازی های المپیک 9111 سال دراسلحه ی اپه  .قرار گرفت آتن المپیک های ازیبرشته های  جزو و سابر اسلحه های فلوره 9911 سال در

به  69بانوان در اوایل قرن و سابر  9111 سال در شد، سپس اپه ی بانوان معرفی 9164 سال در بانوان فلوره ی. شد اظافه 9119 سال در یتیم رویدادهای

 مسابقات رسمی شمشیربازی افزوده شدند.

بیشتر به قضاوت  داوران نظر ،خود ضربه ها اعتبار از مهم تر اما ،شد اعمال راستمعتبر شمردن ضربات با دست  قانون 9115 سال المللی بین مسابقاتدر 

 .ضربات آزمایش شد الکتریکی کنترل دستگاه خستیناولین بار ن برای 9109 سال در آنگاه. می شدماهیت آنها معطوف 

 مبیست قرن پایانی ی دهه تاسابر اسلحه ی  انتظار اما ،کنترل شد الکتریکی به صورت فلوره بازی های مالنیز کارمینا سپاس از زحمات با ،9155 سال از

ها به درازا  دن این پیشرفتپذیرش و دی اوقات گاهی چهاگر رد،و دا داشت تکنولوژیکی های پیشرفت وابستگی نزدیکی به همیشه شمشیربازی. طول کشید

 .دمی کش

 شمشیربازی، هنر لذت 

 زی،شمشیربا یداسات ی اجرای امن تکنیک ها را می داد. اجازه متعادل و سبک هایاسلحه  شمشیربازی بود. طالیی عصربدوه هیچ چون و چرایی  نوزدهم قرن

رار ق ها ایتالیایی و ها فرانسوی نفوذ تا حد زیاد تحت آنها. کردند تدوین ایجاد و را "روان و زیبا فلوره ی" هنر ،خود با بهره گیری از دانش واال و نبوغ

 .ندملحق می شد روز مد بدنی فعالیت این برای فراگیری زاید الوصفی اشتیاق عالقه مندان با  ،شمشیربازی نظامی و ملی مدارسبا راه اندازی . داشتند
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ست توان حاضر قرن پایان در تنها شرایط،ال جامع ذهنی بازی یک عنوان ربازی بهشمشی اما

 آن رد که دیدند میی لذت رشته ایندر  ،اصحاب کلیسا برای. تبدیل شود ورزش یک به

حاکم بی  فلوره .می دانستندنهفته " بهتر است عطای ما از برخورد ی شیوه" اصل

 نوزه تر، دموکراتیک به گونه ای دوئل، "خارافت حس" کهزیرا   ،بودپیست  چون و چرای

 .بوددر حال جوشش  آن در

 فدراسیون جهانی شمشیربازی

نداشتن  دلیل به فلوره حذف) 9119 المپیک مسابقات در شده مطرح مشکالت با توجه به

 ورزشی های سالنیکی از  در لکروی رنه ابتکار با 9190 نوامبر 61 در شد، استکهلم های بازی در فرانسه تیم تحریم به منجر که 9196 سالدر  و( مقررات

 نجیب زاده توسط) اپه قوانیناولین  و شد ایجاد FIE ،فرانسه خودروی باشگاه

 ابرس و ،(فرانسه از پریوی کامیل استاد توسط) فلوره ،(فرانسه از شاسلوپلوبات

د از آن تاریخ به بع. رسید تصویب بهتهیه و  (مجارستاناز  بال ناگی توسط)

 کرد. باز دقیق بسیار قوانین با المپیک و اروپا مسابقات بهشمشیربازی راه خود را 

های بهبود و اصالح دچار قوانین این ،به بعد ثبت این واقعه ی تاریخی تاریخ از

 وبیشتر  ایمنی جهت در بطور مداوم تجهیزات و اسلحه ،اولیه مواد فراوانی شد.

 ارزش که مسابقات قوانین .واقع شد یمورد بهینه ساز، بهتر بخشی اطمینان قابلیت

، مدام در حال تحول و دده می تشکیل را شمشیربازی ساختار رفتار و زمان ،ها

 .است سویس لوزان درهم اکنون  FIE دگرگونی است. دفتر مرکزی

 عملیات ثبت ضربه ها

ی ضربه توسط  "پذیرش جوانمردانه"شمارش امتیازها بر اساس  نوزدهم، قرن پایان در

نوک  انتهای در که شد ظاهر معروف یفشار دکمه ی آنگاه. ازیکنان انجام می شدب

ین پس از ضربه ا .پوشیده می شد چسبناکیده می شد و بوسیله الیاف پیچ شمشیر

اینکه از آن بگذرد، که  بدون ،شدمی  آویزان دکمه می بایست روی جلیقه ی حریف

 روفمع نویس رمان ییزس ونیل ،تمقرن بیس ابتدای در. اغلب این اتفاق هم می افتاد

 مدت به به دلیل کارایی و بی ضرر بودن، که کرد، اختراع را شاخه 0فشاری  دکمه

 ودوجبه ی هم دیگر اختراعات .گرفت قرار استفاده مورد شمشیربازی مدارس در طوالنی

 .یارانفجاستامپی یا  های دکمه مانند د،شدن می ناپدید از ظهور پس بالفاصله که آمد

 زرگیب پیشرفتنوک دکمه دار با باالتنه ی لخت هم پیشنهاد شد. آنگاه ازی با حتی ب

شمشیر  یک و بدن سیم یک ای که دربرگیرنده ی جعبهدستگاه از . این اداتفاق افت "ی ضربه های اپه کننده ثبت "اختراع  دستگاه   با پاول سوزیتوسط 

گی با نیز به صورت رن ضربه محل و نمایش می داد برقی المپ یک و دستگاه که با باطری عمل می کرد، ضربه را با یک زنگ این. ، تشکیل می شدبوداپه 

 رفتهبه کار گ جهانی فدراسیون توسط ،جرارد سکساستاد  ثبت ضربات تاریخی الکتریکی دستگاهاولین  9101نوک شمشیر ثبت می شد. سپس در سال 

 .شد

  FIE فدراسیون جهانی شمشیربازیسایت 


