
 چند قانون مهم در مورد ایمنی در شمشیربازی

 (26/4/9318ترجمه ی: عباسعلی فاریابی )

 می تصور که ای اندازه به اوقات گاهی چند هر کنند، پیروی از آنها باید بازیکنان همه که دارد وجود شمشیربازی عمومی ایمنی تعدادی قانون

 .نیستند واضح آن چنان کنیم

 می ،سن از نظر صرف ،کسی هر که است هایی ورزش ترین امن از یکی آن این، وجود با. می باشد سالح رزشو طبیعی طور به شمشیربازی

. دارند باالتری بسیار آسیب میزان ژیمناستیک و فوتبال مانند هایی ورزش تعجب می کنند از اینکه مردم از بسیاری. کند شرکت آن در تواند

 به مربوط های آسیب سایر و عضالت ربوط به کشیدگیبلکه م ،نمی شود شمشیر وط به خودمرب شمشیربازی بخش ترین خطرناک واقع در

 .است ورزش

 

 اما اید، شنیده قبال را این شما از بسیاری. باشد آگاه آن از باید شمشیربازی هر که دارد وجود ایمنی های دستورالعمل برخی که شود می گفته

از آنها  وباشید  آگاه آن از شما باید که دیگری نیز خواهد داشت اضافی مقررات شما مربی طبیعتا. نیست یبدایدة  آن دوبارة و دوباره مرور

 .کنید پیروی

می  آنها قرار دارند نیز اطراف در که کسی هر برای بلکه شمشیربازها است، خود برای تنها نه ایمنی نگرانی بدانیم که است مهم بسیار همچنین،

 همان به ،از قوانین ایمنی شمشیربازی کنند می بازدید سالن های شمشیربازی از که افرادی دیگر و برادران و واهرانخ والدین، تبعیتو . باشد

 حتی. بدود در آن جریان دارد، که بازی شمشیربازی پیست سمت به ی شمانوپا کودک که ندهید اجازه هرگز مثال، عنوان به. است مهم اندازه

. احتمال آسیب او وجود دارد وارد آن محدوده می شود، که یکودک کنند، دنبال با دقت تمام را شمشیربازی منیای قوانینخود بازیکنان  اگر

 .است مهم العاده فوقای شمشیربازی می شود وارد سالن ه که کسی هر برای ایمنی قوانین احترامرعایت و 

 شوید مطمئنهمیشه  – است این در شمشیربازی قانون بهترین ،خاص عاجز هستیم شرایط و ها موقعیت کلیة تشخیص ما در که جاییاز آن

همیشه سعی کنید منطقی  باید این گونه باشد! همیشه. داشته باشد وجود شمشیرباز مسلح یک و عادی فرد یک بین کافی فضای که

 .داشته باشید را قضاوت بهترین فکر کنید و

 . لباس و تجهیزات مناسب به تن کنید9

 دیدگی را افزایش می دهد آسیب خطر غیر ورزشی کفش و شلوارک. می باشد دستکش و محافظ لباس شمشیربازی، لباس ماسک، یعنی این 

  .دنمگر اینکه کامال و بطور صحیح لباس پوشیده باش ندبازی نیست به مجاز هاشمشیرباز. دنشو استفاده شمشیربازی در حین نباید هرگز و



 ین( باشدنوک شمشیر همیشه رو به پایین)زم .2

 از فراتر تقریبا و روشن دلیل آن. باشد زمین به باید رو همیشه شما سالحنوک  ،نیستید شمشیر با تمرین یا و شمشیربازی مشغول که هنگامی

 ندنتوا می برخورد کند، که مجهز نباشد فردی با که صورتی در اما ،نوک تیز نیستند شمشیربازی سالح های نوک اگرچه. است قانون یک

 .رساز باشندخط

 گرفته نشودنوک شمشیر رو به افراد دیگر . 3

لباس  کامال با او بازی یا تمرین کنید، نگیرید مگر اینکه آن فرد می خواهید که فردیرو به هرگز نوک سالح خود را . است قبلی قانون ادامة این

 تا متذکر می شویم نما جدید بازیکنان به همیشه ما که است یچیز این. هرگز با سالح خود به او نشانه نروید .مجهز باشد با ماسک و پوشیده

 !دارد را همیشگی تذکر ارزش حال این با. دنده انجام خودکار صورت به را آن و ،درآید عادت برای آنها بصورت یک که زمانی

 

 گرفته شوند. هرگاه ماسک پوشیده شد شمشیرها باال 4

چنین صحنه  هرگز. وجود ندارد ماسک بر سر کردن بدوناجرای حرکت های سلوموشن  یا ،زیتظاهر به شمشیربا در زمینة سناریویی هیچ

کردن جلیقة الکتریک نیز  چک در مورد این. باشد ماسک بر سر داشته باید ،باال بیاورد خود را سالح هرگاه شمشیرباز. هایی نباید داشته باشیم

برخورد  حریف ر می خورد و به صورتسُ آنها سالحیقه لج کردن چک هنگام در جوان، فلوریست های ویژه به اوقات، گاهی. باید رعایت شود

بسیار  جوان های یسترولف برای اما ،روی سرتان بگذارید کامل طور به را ماسک که نیست الزم. کنید محافظت خود صورت از همیشه. می کند

چک  همچنین محافظت از صورت در هنگام. صورت خود را بپوشانندغیر مسلح  دست با صورت نزدیکی در ماسک داشتن نگه باکه  مهم است

 .است خوبی ایدة بسیار کردن گارد شمشیر در اپه

 . سالم شمشیربازی باید از پشت خط های گارد انجام شود5

 با خطرناکیشکل  به هاآن. بدهند دست سالم کنند و به هم یکدیگر بازی نزد همدیگر می آیند تا به بازها موقع تمام شدنشمشیر اوقات اغلب

 خوب داوران ،مسابقات در. دارد وجود حریفآن با صورت  برخورد احتمال بالقوه و قرار دارد این کار را می کنند،باال  شمشیرهایی که نوک شان

 قانون این جوان هایزشمشیربا از زیادی تعداد تمرین حین در اما کنند، گارد به هم سالم خطوطمی خواهند که از پشت  بازیکن از دو همواره



 به ،رو به زمین قرار دارد شما سالح نوک که حالی در آن، از بعد و بگذارید احترامگارد به هم  خطوطاز پشت  همیشه. کنند می فراموش را

 .بدهید به هم دست تا شوید نزدیک یکدیگر

 تجهیزات خود را جمع آوری کنید. 6

 مسیر حرکت بازیکنان از و جمع آوری شده مرتب باید تجهیزات تمام. است دیدگی آسیب هب دعوت یعنی نیمکت یک شمشیر رها شده بر روی

 دقیقا برای رعایت مسائل بلکه نیست، به منظور مرتب بودن محل مسابقه یا تمرین این. دیباشاز آنها  استفاده حال در اینکه مگر ،شوند دور

 .است ایمنی

 

 بیرون نروید کفش شمشیربازی با .7

 نوبه به که ،برساند جدی آسیب پیست شمشیربازی کف به دتوان می آیند میبا کفش به داخل سالن  خارج از کهای  ماسه و شن و خاک گرد و

 .آن اتتعمیر بودن خود کفش و قیمت گرانصرف نظر از . بود خواهد مضر نیز خود شمشیربازها برای بالقوه طور به خود

 . همیشه ماسک و شمشیر خود را چک کنید8

کنترل همیشگی آنها بسیار ارزش  بنابراین ،تان مشکل ایجاد می شود ماسک یا سالح برای زمانی توانید تشخیص دهید چه نمی هرگز شما

 باعث و از سرتان بیافتد قهمساب یا تمرین یک طی تواند می معیوب ماسک یک. بار یک حتی ،سهل انگاری کرد نباید هرگز در این زمینه! دارد

 .است تر خطرناک از همه چیز شکسته بطور مسلم سالح یکاستفاده از  و شود، آسیب

 در صورت بروز یک حادثه بالفاصله بازی را متوقف کنید. 1

شکسته  یا و آسیب ی ازنشانه ا کسی هر اگر د،یباش تمرینی جلسه یک در اینکه یا ،باشد به هم نزدیک چقدر مسابقه امتیازهای که نیست مهم

 با اما ،اوقات در این زمینه نشانه های غلطی داده می شود اغلب. شود متوقف فورا باید بازی ،یا هر وسیله ای را دریافت کند شدن شمشیر

 .نرسد آسیب کسی اینکه به تا ،است بهتر همیشهغلط  عالمت های این دریافتعمل کردن در هنگام  احتیاط

 فاصله گزار  دهیدمصدومیت را بال. 91

 می تجربه با یهاداورو  مربیان. کوچک باشد چقدر مشکل یا و آسیب که نیست مهم. شود مطلع باید مربی افتد،ی بیاتفاق چنین اینکه محض به

 .کنند پنهان نباید این کار را هرگز شمشیربازها. بکنند باید چه که دانند



 زی را متوقف کنید. بمحظ اینکه احساس درد یا ناراحتی کردید با99

بهترین دلیل برای متوقف کردن فوری  عضالنی شدید درد یا شمشیربازی معمولی کوفتگی از اعم ،کنید می احساس تان بدن در که دردی هر

ردگی خو پیچ یا عضله مانند کشیدگی ،باشید شده مصدوم اگر! را بگیریم احتیاطجانب  همیشه دوباره تاکید می کنم که بهتر است .بازی است

 بالفاصله را بازی که است مهم بسیار. خواهید داد قرار تریشدید دیدگی آسیب معرض در را خودتان درد، رغمی ادامه دادن به بازی عل ،مچ

 اکثریت باشید داشته یاد به. برسانید بیشتری آسیب خودتان به است ممکن صورت این غیر در دهید، استراحت و توجه آن به و کنید متوقف

 !است خوردگی پیچ ورگ به رگ شدن  مانند یمعمول ورزشی های آسیب علت به شمشیربازی های آسیب اتفاق به قریب

 

 . غیر شمشیربازها نباید وارد محل شمشیربازی شوند92

 !نیستندن منطقه به ورود به ای مجاز والدین. باشند داخل محدودة تمرین در می توانند هستند آموزش در حال فعاالنه که شمشیربازهایی تنها

مشغول  فعال طور بهدر سالن حضور دارند اما  که شامل بازیکنانی این. افراد دیگر موجود در سالن است و خود شمشیربازها ایمنی برای این

 .تمرین نیستند، نیز می شود

 . هرگونه خوراکی یا نوشیدنی در منطقة بازی و تمرین ممنوع93

 دو هر لغزنده یا و چسبنده کف. زیرا ریخت و پاش آنها آلودگی به وجود می آورد. نیست مجاز بازیشمشیر ناحیه در نوشیدنی و غذاصرف 

 .باشند تمرکزم خود تمرین روی باید که شمشیربازها ایجاد می کنند برای خطرناک وضعیت

 با هماهنگی ماسک خود را بردارید. تنها 94

بردارید،  پیست وسط در را ماسک قصد داشته باشید اگر. از سر برداریم مسابقه یا مرینت حین در را ماسک است الزم که وجود دارد هایی زمان

 پیست انتهای در تنها را کار اینو . ماسک تان را از سر بردارید دارید قصد که بفهمانید بطور واضح خود حریفبه  یا و بگیرید اجازه از مربی یا

 اتارتباط. است تر خطرناک و در حین اجرای یک حرکت انجام ندهید زیرا که پیست وسط درا این کار ر هرگزو  دهید، انجام قرقره نزدیکی در

   !است حل معما کلید این زمینه در



 . همیشه موقع بازی از لباس های ایمنی خود استفاده کنید95

 یکبا  شما که زمانیاما  کنیم، می بازی یلباس شمشیرباز بدون و سرگرمی برای یا با چوب و شمشیرهای فانتزی فوم باگاهی وقت ها  ما بله،

مگر  قرار نگیرید دیگری شخص روبروی بازی برای خود سالح با هرگز. است شدیدا الزم قانون این اجرای ،بازی می کنید شمشیربازی شمشیر

شما وجود دارد زیرا که  آسیب احتمال نمایشی هم های بازی در حتی. لباس های حفاظتی کامل خود را به تن کرده باشید نفر دو هر اینکه

 .می تواند به بازیکن روبرو آسیب جدی برساند شما سالحاشتباه و ناگهانی یک حرکت 

 خودآگاهی را تمرین کنید. 96

 دباشی مراقب و ،باشید داشته نظر در ند راقرار دار ماش اطراف در افراد دیگری که .باشند آگاه خود اطراف محیط از باید همیشه شمشیربازها

 بخش شمشیربازی قلمرو در از خود و دیگران مراقبت. از خود بی خود نشوید و خودتان را فراموش نکنید ،به دست گرفتید را شمشیر که زمانی

 !است ایمنی حفظ فرآیند از بزرگی

 

 ، گوشزد بدهیددر صورت دیدن یک مورد خاص. 97

 نمی فکر یا ،دهند می انجام دارند کاری چه که دانندن آنهاشاید . کنید قطع آن را و مداخله از کسی دیدید بالفاصله احمقانهمورد  یک هرگاه 

در  صورت، هر در. انجام دهند احمقانه می خواهند آن کار سادگی به و است خطرناک که بدانند است ممکن یا. باشد خطرناک حرکت آن کنند

 !کمک کنیم یکدیگر و به همکاریهم ایجاد ایمنی با  برایباید  ما ةهم و هستیم، شمشیربازی جامعة یک ما! دهید گوشزد صحبتمورد آن با 

 هاییچیز نهمة آ وجه هیچ به این اما کنیم، القا خودمان باشگاه همیشه تال  می کنیم به بازیکنان ما که هستند قواعدی اینها

 خود نظر خاص نیز یشمشیرباز هر و ،دارد را خودخاص  قوانین باشگاه هر. موقع شمشیربازی از آنها پیروی کنید باید که نیست

رعایت مسائل  با چیز، همه از باالتر. دهیدفرا  گو  خود و تجربة مربیتذکرهای  به همیشه. دارد شمشیربازی در ایمنی مورد در

 را ایمنی ینقوان که شود انجام تواند میزمانی  تنهااین کار  و است لذت برای اینجا ماحضور ! ایمنی کامل رو پیست حاضر شوید

 رعایت کنیم!
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