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 چه چیزی شمشیربازی را در مقایسه با سایر ورزش ها برجسته می کند؟

 نوشته ی: اد کایهاتسو

 (21/21/2931ترجمه ی: عباسعلی فاریابی )

 .کنیم می ارائه ،کند می دیگر های ورزش از بسیاری از متفاوت تر و ترانگیز هیجانآن را  که را پیشرفته شمشیربازی های ویژگی ما پایین در

 سرعت

رد  و طوالنی ترین زمان برای زدن یک ضربه و ددار باالیی انفجاری شتاب به نیاز شمشیربازی. نیست ماراتن اما است، سرعت ورزش شمشیربازی

 کوتاه های دوره طول در کامل تمرکز حفظ توانایی .کشد نمی طول ثانیه 03 از تربیش معموال آنو بدل کردن حرکت های گوناگون برای زدن 

 .است موفقیت کلید انفجاری، حمالت مدت

 

 فرض است، دقیقه 03 باشید، داشته بازی یک برای شود می که شمشیربازی زمان بیشترین ،زمان یک بازی طولماکزیمم  لحاظ از این، بر عالوه

 ی سه گانهالمپیک آن را با ورزش. شود می جدا ای دقیقه 0 تایم استراحت دو با دقیقه 03 این. بازی تا پایان وقت قانونی ادامه پیدا کند که این بر

 .مسابقه می دهند وقفه بدون ساعت 0 حدود متوسط طور به رقبا آن در که ،کنید مقایسه

 ورزش المپیکی

 سال در مدرن المپیک اولین در که بود یورزش نه تنها از یکی آن. دارد طوالنی بسیار سنتی تاریخ یالمپیک ورزش یک عنوان شمشیربازی به

 در سایر ازشمشیرب جوانان با پیشرفت. یکسانی دارد المپیک سابقه ی تاریخی ژیمناستیک و کشتی درست مانند شمشیربازی. آغاز شد 0981

 سطح باالترین این. می باشد جوان بازشمشیر هر و برجسته ی نهایی رویای المپیک تنها های بازی ،قاره ای و جهانی های رقابتسطح های 

 .است ورزشاین  در موفقیت

 آمادگی ذهنی

 تصمیمات کیفیت. دارد ،ذهنی هم از نظر و فیزیکی نظر ازهم  ،حریف بر غلبه برای شما توانایی به بستگی شمشیربازی در شکست یا موفقیت

ی ی حرکتالگوها شناخت درشمشیرباز خوب بودن یعنی داشتن دقت تشخیص باال  و ،دارد بستگی دهد می انجام حریف آنچه به همیشه شما
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 هب حریفواکنش های  که زیرا هم هست، دشوارتر از سایر مهارت های پیچیده ی شمشیربازی حتی مورد این. است حریف مختلف های تاکتیک

 سازگار لحریف مقاب استراتژی و سبک با که دارند بر این سعی همیشه شمشیرباز دو هر که زیرا) ، بستگی دارداید داده انجام در ابتدای بازی آنچه

 دو بین هنیذ سنگین نزاع یکواقعا  موارد، بعضی در. شود می شناخته "فیزیکی شطرنج" با نام اغلب شمشیربازی که است دلیل این به(. باشند

 .برقرار می شود بازیکن

 

 میزان آمادگی ذهنی شما کاهش از کمی در یک بازی اگر حتی زیرا است، ذهنی ی باالی روحیه مستلزم شمشیربازی در موفقیت توضیح، این با

 بر فراوانی نفیم تأثیر و ،تحت تاثیر قرار دهد مسابقه وضعیت تنظیم در را شما توانایی تواند می( تمرکز عدم یا عصبی بودن و سبب به)پیدا کند 

 .بگذارد شما عملکرد روی

 جامع و دوست داشتنی

می  سبب این و .است پرشور اما کوچک، نسبتا جامعه یکمورد عالقه ی  و د،شو می شناخته "تناسب اندام " ورزش عنوان به اغلب شمشیربازی

ین ا به را خود عشق و کنند رشد که در آن ندمشتاق هستند جامعهاین  در کسانی که اکثر. داشته باشد فردی به منحصر ممیزه های شود که

 چند در حضور از پس جامعه، جمعیت پایین این دلیل به همچنین،. کنند می استقبال بسیار واردان تازه از بنابراین بگذارند، اشتراک به ورزش

 کمک یکدیگر به که می شوند خوشحال بسیار مربیان و بازیکنان اکثر نتیجه، در. آشنا می شوید فعال آن های چهرهتقریبا با همه ی  رقابت،

 .به هم تجهیزات نظر قرض دادن از چه و راهنمایی دادن نظر از چه کنند،

 ورزشی رزمی خالص نیست یک

 هر که در این ورزش که نیست به این معنی اما ،دارد همراه به خود با را رزمی هنرهایخصوصیت های  از بسیاری شمشیربازی که حالی در

. است جهان یها ورزش ترین امن از یکی آن. است قدرت از مهمتر شمشیربازی در استراتژی. موفق تر است بزنند را ها ضربه ترین سخت بتوانند

 بتواند آن که شود حاصل اطمینان تا شودمی تست  "پانچ" با آزمایش های ماسک. ساخته می شود یدقیق ایمنی ضوابط به آن با توجه تجهیزات

ال در بسیار بااست که دارای مقاومت  بافتی به نام کوالر دارای ها جلیقه المللی، بین سطح در .کند محافظت مصدومیت ها در برابر ورزشکاران

 این ال،ح این با. کم تر است بدمینتون یا میز روی تنیس ازشمشیربازی  های آسیب ،مطالعات انجام شده ی ازیک به توجه با. برابر ضربه است

 است ممکناما  ،دید نخواهید آسیب زیاد شما اگرچه که بدانید باید پس ،ی یا کوفتگی نمی شویدکبود هرگز دچار شما که نیست معنا بدان

 .نوش جان بکنیدضربه ی محکم با نوک شمشیر  بار ینچند
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 ورزش انفرادی

 یتموفق بنابراین ،داشته باشدحضور بازیکن نمی تواند  دو بر روی پیست هرگز بیش از. دارد را ارزش توضیح اما است واضح مورد کامال این

ما شاین  ،هستید خود کشور و باشگاه مربی، نماینده ی شما که حالی در اما. دیشکست دهباید حریف مقابل را  تنهادر این است که  همیشه

 .یدبر می خانه بهبه تنهایی  را مدالهستید که 

 رویدادهای فرمت) است همان بازیکنی که در حال بازی تنها ی شانه روی بر کامل طور به موفقیت و شکست ،یتیم بازی های در حتی

 (.تیمیی شناچیزی مشابه  ،به صورت امدادی است شمشیربازی

 

 از اریبسی که است شمشیربازی های ویژگی بزرگترین از یکی این. مناسب باشد شما برای است ممکن ورزش این ،فرد گرا هستید شما اگر

 .این سفر طوالنی را باید به تنهایی طی کنید که بدانید که است مهمبسیار حال، عین در. شمشیربازها عاشق آن هستند

 بدون ماجراجویی

 و ریعس بسیار معموال ضربه ی شمشیربازی ها، فیلم خالف بر اما. زنند می هم به شمشیرهای خود را بطور مرتب جنگجوها ها، فیلم بیشتر در

 .کند برخورد می حریفبا تیغه ی  بار سه یا دو از بیش ندرت به ،ضربه یک ن رساند ثمر به از قبلشمشیرباز،  ی تیغه. است دقیق

مایز آن بسیار مت باستانی منشأ با که شود، می استفاده جدید آوری فن و تجهیزات از در آن که است مدرن ورزش یک شمشیربازی این، بر عالوه

 .کرد نخواهید برخوردشمشیرزبازی  پیستروی  اسب یا و دوئلهرگز با در این ورزش،  شما. است

 ورزش نخبه های دانشگاهی

حرفه ای این گونه نیست. با یک نگاه ساده به تحصیالت  های ورزش از برخی در که حالی در. استسطح باالی دانشگاهی  ورزش یک شمشیربازی

که  سبب شده است شمشیربازی در ای حرفه دخالت باشگاه های عدم بازیکنان با تجربه ی تیم های ملی، به سادگی به این نتیجه می رسیم.

 یهایربازشمش بهترینغالب قهرمانان زبده ی این ورزش در مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان نیز دیده شوند. با یک تحقیق متوجه می شویم که 

 .هستند کشور برتر های دانشگاه دانشجو یا فارغ التحصیل ،کشور

 چالش های شمشیربازی

 .پردازیم می شمشیربازی های چالش از برخی به اینجا، در
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 دوره ی آموزش پر پیچ و خم

ا پرتاب بازی ی به شروع توپ یک انتخاب پس از توانید می شما که حالی در. است دیگر های ورزش از بسیاری از تر سخت شمشیربازیفراگیری 

 .دارد زیادی تمرین نیاز به مبتدی یک شمشیربازی برای بازی با نیاز مورد اساسی حرکات یادگیری کنید، سبد آن به داخل

با جزئیات  ،در یک بازی اقدام برای ضربه زدن از قبل باید نیست، تر ها پیچیده ورزش سایر از لزوما که حالی در ،شمشیربازی قوانین این، بر عالوه

 .شود آموخته کامل

 قیمت گران تقریبا ورزشی است

 حضم به اما ،مورد نیاز را در اختیارتان قرار می دهند تجهیزات برای شروع ها باشگاه از بسیاری. دارد نیاز پول یتوجه قابل مقداری شمشیربازی

 صدها حداقل شمشیربازی تجهیزات کامل ای مجموعه. خواهید داشت نیاز خود شخصی تجهیزات به شوید، می تر جدی به ادامه دادن آن اینکه

 .دارندی جایگزینگهگاهی نیاز به  و ،ندنیست یما دام العمر تجهیزات این. نیاز داردتومان هزار 

 ت،اس فردی ورزش شمشیربازی که آنجا از ، اما به گرانی بعضی از ورزش های خاص نیست.است قابل توجه نیز مربیگری ی ثبت نام و هزینه

س به کال زمان طول در آموزش ها نوع این. دارید مربی یک از منظم طور به به گرفتن درس انفرادی رو در رو نیاز نکرد شدر تر سریع برایشما 

 .دسته جمعی است های کالس از بیشتر خیلیکه نتیجه ی آن  شود، می افزوده های گروهی باشگاه

 یمعن بدان این. ندارد وجود سطح باال زیاد محلی قهرمانی مسابقات ،کشور نیست در معمول ورزش یک شمشیربازی که آنجا از این، بر عالوه

 .زیاد سفر کنید و شرکت در مسابقات موفقیت به رسیدن برای باید شما که است

 اطاعت از قانون

 در بازی خود یا بازی های دیگر،  داور قضاوت با که بوده است های زیادی موقعیت که گویدب شما به شمشیربازهای با سابقه می تواند از یک هر

 ستبر روی پی شما که بار هراما  ،هستند روشن شمشیربازی خیلی قوانین که حالیعین  در. است ورزشاین  از بخشی این. کرده است مخالفت

 ی تیجهن تعیین برای بیشتری قدرت شمشیربازی داوران. کنار بیایید خود بازی در قوانین این اعمال ی نحوه با که باشید آماده باید ،روید می

 ،شمشیرباز یک عنوان به بنابراین،. کنند نمی تفسیر یکسان طور به را قوانین داورها این و. دارند دیگر های ورزش بسیاری در مقایسه با مسابقه

 به) تنیس دیگر های ورزش مانند همیشهقضاوت این رشته  که بپذیرید و ، و اینکهباشیدداشته  خود داور با انطباقآمادگی  بایدهمیشه  شما

 (.غیره و فوتبالو یا قرار گرفتن آن درون دروازه ی  ،بسکتبال سبد از توپ ، گذشتنمثال عنوان
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 سطح اوراند اصلی ویژگی) دهند نمی انجام را خوبی بسیار قضاوت المللی، بین و ملی سطوح در مخصوصا داوران، بیشتر که نیست معنا بدان این

 می اتفاق هآنچ تعیین و دیدن برای آنها توانایی و هستند، انسان داوران بهترین حتی که بدانید که است مهم بسیار اما ،(است آنها استحکام باال،

 .است مسابقه هر در مهمی عامل افتد

 خالصه:

 ه آنب که آنهایی برای یا تازه وارد آن شده اند، که کسانی برای را شمشیربازی فرد به منحصر های جنبه از برخی این مطالب که امیدواریم ما

ده ش عرضه مطالب ترین مهم از سریع ای خالصه اینجا در. است، روشن کرده باشد مناسب آنها برای که نیستند مطمئن اما هستند، مند عالقه

 :گذاریم می در اختیارتان را

 

 شمشیربازی مناسب شماست اگر:

o دارند یسرعت و یقدرت مدت کوتاه یانفجار حرکت های به نیاز که لذت می برید هایی ورزش از. 

o یا چالش های ذهنی را دوست دارید. بازی ها 

o هستید. المپیک های یبه شرکت در باز امیدوار 

o .ترجیح می دهید موفقیت را تنها با دست های خودتان کسب کنید 

o .دنبال جامعه ای می گردید که در عین صمیمی بودن رقابتی نیز باشد 

o  بجنگید"دوست دارید به حد اقل ضریب مصدومیت با حریف های خود". 

o باشد. مقید به قانونای تان زیاد مهم نیست که ورزش بر 

o مقدار معتنابهی زمان و منابع مالی را سرمایه گذاری کنید. مایل هستید 


