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 آناتومی شمشیر

 (31/8/3131ترجمه ی: عباسعلی فاریابی )

پا  اروپا در شمشیربازی مدرسه های که زمانیبرمی گردد،  21 قرن به از ورزش های رزمی متمایز فرم یک عنوان به شمشیربازیتاریخچه ی 

 ه عنوانب برای ما نیز شمشیر . آمد می حساببه  جزئی از بدن شان عنوان به زن های نخستینشمشیر برای شمشیر .به عرصه ی ظهور گذاشتند

 بلکه آن بخشی از وجود ماست. ،تلقی نمی شود فلزی قطعه ای

 بسیار از نظر ظاهریاگرچه . استتشکیل شده  محافظ یک و دسته یک با نازک یفلز میله ی بلند یک از شمشیراز نگاه یک بازیکن مبتدی، 

و مداوم  منظم استفاده با توجه به ها قرن طول در ها سالح این. دارد کاربردی و نام شمشیر از بخشی هر و قطعه هر اما رسد، می نظر به ساده

 .می دانند را خود های سالح دقیق جزئیات تنها شمشیربازها هستند که که یمبگو دهید اجازه .اند یافته توسعه آن

 نای به بالفاصله تا کند می کمک هاآن به که است شمشیربازی دانش این اما ،ندانند را خود سالح های بخش ی همه نام است ممکن نوآموزها

وک آن ن به سمت را خود راه و کنیم می شروع شمشیر پایین از ما! کنیم بررسی را شمشیر های مختلف بخش حاال بیایید. کنند پیدا دست هنر

 .دهیم می ادامه

 

 اشاره دابع ضمن اینکه هستند، یکسان اساسااصلی آنها  قطعاتاما  ،اپه، فلوره و سابر، دارد وجود مختلف سالح نوع سه شمشیربازی در اگرچه

 ،رداختنخواهم پ شمشیر الکتریکی های جنبه و بدن سیم اتیجزئ درباره ی اینجا در البته. چیست ها سالحاین  بین اندک تفاوت که م کردخواه

 بنابراین دارد، وجود تمرینی و الکتریکی های سالح بین یهای تفاوت از آنجایی که .کردم بحث خواه شمشیر بنیادی آناتومی در مورد تنهابلکه 

 .داد مخواه توضیحاتی در مورد هر دوی آنها نیز

 .هندد می تشکیل را شمشیر یکلبخش های  اینها. تیغه و ،(گاردمحافظ ) ،دسته: می شود تقسیم عمده بخش سه به شمشیربازی شمشیر

یر برای عملکرد شمش ،عین اهمیت در قطعات این. هستند مهم بسیار شمشیربازی شمشیر یک عملکرد برای که دارد وجود اضافی عناصر سپس

شمشیرهای  برای) باتون ،بالشتک ،(تمرینی شمشیرهای برای) دکمه یا( الکتریک فلوره یا اپه ی برای) نوک آنها عبارتند از:. هستند "مفید" بسیار

 .(الکتریک شمشیرهای برای) سوکت و( یدسته فرانسو
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 بخش های اصلی شمشیر

 دسته

. آن به گونه ای طراحی می شود که به راحتی در دست بازیکن شود می نامیده شمشیرباز قرار می گیرد دسته دست در که از شمشیر آن بخش

 .را تضمین کند. آن رابطی است بین شمشیر و بازیکن که نهایتا به عنوان بخشی از خود بازیکن در می آید عملکرد گیرد و بهترینب جا

 

. است وجودم خاص متعددی های شکل به و می شود ساختهگوناگونی  مواد از مختلف و ابعاد در و ،باشد شمشیربخش  ترین شخصی شاید دسته

 .دارد وجود شمشیر از قسمت این سازی شخصی برای زیادی امکان های ،شمشیربازی مقررات از نظر

 .است ونیقان مسابقات در استفاده برای نوع از آنها دوتنها  اما اند، یافته توسعه شمشیربازی تاریخ طول در که دردسته ها وجود دا از مختلفی انواع

 دسته ی فرانسوی

 مشیربازش زیرا ،استفاده از آن است در انعطاف دسته اینمزیت . است انحنا دار کمی یافرانسوی صاف  دسته ی

فاع و قدرت د البته این عمل .گیرد به دست دسته آن را از باتون ته ،برای بلندتر شدن شمشیر ،تواند می

ر، می قدرت بیشت نداشت واز طرف دیگر، برای تسلط بیشتر بر شمشیر  .دهد می کاهش را بتمان بازیکن

 این از اپه ایست ها فقط رقابتی، شمشیربازیسطح  در ارد محافظ به دست گیرد.گتواند آن را در نزدیک 

استفاده  هفتیری ی از دسته ،تیغه با بهتر مانور دادن برای ها فلوریست که حالی در کنند، می استفاده دسته

 به توجه با نهایت در ای حرفه شمشیرباز هر و دارد وجود فرانسوی ه هایدست از مختلفی انواع. می کنند

  .خاصی را برای خود برمی گزیند نوع خود بازی سبک

 دسته ی هفتیری

 فتش از که زائده ای همانند دسته ی هفتیر داردبا این نام، این است که  هفتیری علت نامیدن دسته ی

 رلکنت تر را راحت قوی های تحرک که دهد می اجازه شمشیرباز به دسته این. شود می خارج دسته اصلی

 کهوجود دارد  دسته های هفتیری متنوعی. ثابت نگه می دارد حالت یک در را دست هدست این. کند

 این ، و خودکنند می انتخاب خود و استانداردهای فیزیکی فردی خصوصیات براساس شمشیربازها

توسط خود شمشیربازها جهت رسیدن به بهترین و باالترین سطح عملکرد به  زمان به مرور هااستاندارد

  .وجود آمده اند
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 .ه استفاده می کننددست دوهر  از اپه ایست ها که حالی در کنند، می استفاده هدستاین  از فلوریست همه ی

 (گاردمحافظ )

مشیر ش. کند می محافظتبازیکن  دست از و گیرد می قرار تیغه تا دوردور  که است و دارای انحنا صاف فلزی ایست قطعه گارد )محافظ( شمشیر

در  بوده و تیغه با کمی انحراف و گودتر بزرگتر شمشیر اپه محافظ گارد در حالی که ،در مرکز آن قرار می گیرد تیغه که کوچک گارد دارای فلوره

 وردنخ ضربه از تا گیرند می قرار بازیکن انگشتان اطراف در که است کمربندی نوار محافظ دارای سابر اما گارد شمشیر. کنار آن قرار می گیرد

  .ندک محافظت دست به

 

معموال . ی متنوعی موجود است که بر اساس مقررات سالح های اپه، فلوره و سابر طراحی شده اندها اندازه و سبک گاردهای محافظ شمشیر به

 .کنند می و انتخاب ترجیح را غیره و دست اندازه ،حس وزن، اساس بر یخاص گارد ینوعمرور زمان  به شمشیربازها

 تیغه

 منظور به ،حریف بههنگام حمله  کامپوزیت فلز این. بهره می گیرند کربن کم فوالد از شده ساخته های تیغه از همه شمشیرهای فلوره، اپه و سابر

 رزمی غیر های ورزش حتی دیگر، های ورزش با مقایسه در شمشیربازی در مصدومیت. شود می خم ،آمده روی فیزیکیفشار  تاثیر کاهش

ای ه موفقیت با امنیت این. رخ نمی دهد تیغه خودطرف  از هرگز و است، عضالتکشیدگی  یا و مچ یها آسیب بسیار کم است، مگر در زمینه ی

 بدیهی. اند شده طراحی ی احتمالیها آسیب از جلوگیری به هدف خاص طور به که جدید به وجود آمده است های شمشیر ساخت در حاصله

 یرشمش تیغه ی مالیم و انحنای "خم". کند می بازی نیز عمده ای در ایمن نگهداشتن شمشیربازها نقش ،حفاظتی لوازم و لباس های که است

 .شود خم اطمینان و بدون آسیب رساندن به حریف، با مناسب جهت درتیغه  ،حریف به برخورد هنگام در جهتی قرار گیرد که باید
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به . انجامد یم بازیکن ناخوشایند سریع و خستگی از جلوگیری به که شدن شمشیرها شده است سبک سبب کربن کم فوالد این ترتیب همینبه 

 ،بر این عالوه. کار کند تربیش بازیکن تا دهد می اجازه سبک تر ی تیغه بنابراین باشد، کننده خسته تواند می تمرین طوالنی هایروزهر حال 

 !تر به هدف اصابت کند سریعکه ضربه  دهد می اجازه و شود می حرکت سرعت سبب افزایش وزن سبک های تیغه

 لمیع های پیشرفت از مدرن بازیشمشیرخوشبختانه در حال حاضر  و داشته است، دوام با و سبک امن، تیغه یک ایجاد در مهمی نقش متالورژی

 .استشده  برخوردار

 ای حرفه بازیکن های. می کنیم دفاعما با همین تیغه ضربه را می زنیم و حمله های حریف را  زیرا ،است شمشیر بخش ترین مهم مسلما تیغه

 ظرمن ازآنها این آزمایش ها را . کنند پیدا اتیغه ی دلخواه خود ر در نهایت تا دنکن می مختلف های تیغه از بسیاری تست صرف را زیادی زمان

 قحنمی تواند این  کس هیچ و آنهاست ابزار ترین مهم این. دهند می انجام دست حس کردن آن با و تعادل، ،پذیری انعطاف قابلیت سفتی، وزن،

 .گیرداز آنها ب آسانی به را انتخاب

  

 نوع هستند: دو بربودن، عمدتا  الکتریکی یا تمرینی )نرمال( بر عالوه، ها تیغه خود

 سایز 

 ( طبقه بندیFIE ماراژین، یا غیر ،FIE) 

 سالح کل و طول متر سانتی 09 طول تیغه ،فلوره و اپه برای. هستند یحداکثر طولدارای مشخصات  سالح، نوع به بسته ،ی شمشیرها تیغه

 در. باشد متر سانتی 291 از بیش نباید سالح کل طولو  متر سانتی 88 سابر طول تیغه ی در صورتی که. باشد متر سانتی 229 از بیش نباید

 .بازی کنند یتر کوتاه های تیغه بابازیکنان نونهال بایستی  شمشیربازی

 وسایل کمکی شمشیر

    باتون

 معموال باتون. دارد می نگه را کل شمشیر که قرار دارد فرانسوی شمشیر دسته ی انتهای باتون در

 این. اردد مختلفی انواعباتون نیز  دسته، ماننددرست . پیچ می شود تیغه به و شده ساخته فلز از

 یژهو اهمیت ،می کنند کار فرانسوی دسته ی با که اپه ایست هایی برای شمشیر از بخش ویژه

 وزن و شکل ،جنس اندازه، نظر از عمدتا، و باید با خود دسته هماهنگ باشد. باتون ها ددار ای

 درو  ،بازی می کند را سالح کل وزن و دستهنقش وزنه ی تعادلی بین باتون  ای، حرفه هایبرای اپه ایست . متفاوتند

 کوچکتری باتوناز ، هفتیری ی دسته دراما   ا  .به حساب می آید مهم العاده فوق های قطعه ی ازیکبه عنوان  نتیجه

  قرار می گیرد.در داخل دسته  استفاده می شود که
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 )پد( بالشتک

 هاتن آن. محافظ شمشیر قرار دارد گارد داخل در خیلی ساده است که پوشش یک بالشتک

 بر ت هابند انگش و دست انگشتان دیدگی آسیب از جلوگیری برایو  ،شمشیرباز راحتی برای

 واندت می بالشتک. به کار می رود بازی و تمرین، طول در یفلز محافظ گارد اثر اصطکاک با

 ی را از موادپالستیک می توان بالشتک های. شود ساخته پالستیک یا چرم ،، نمدپارچه از

  .ندده قرار بررسی موردرا  سالحروی آن  از بتوانند هاشمشیرباز و داوران تا ساخت نیز شفاف

 نوک )پوینت(

 ،ندشد می استفاده دوئل برایبطور خاص  ها سالح این وقتیدر گذشته . است شده شناخته نوک )پوینت( عنوان به سالح ی تیغه انتهای لخت

  .دشو یم پوشانده دکمه یک با و است میخ سر به شبیه تمرینی شمشیرنوک  مدرن، شمشیربازی در امروزه اما .می شد تیز امکان حد تا نوک آنها

 که تاس پالستیکی قطعه یک( دکمه) یتمرین نوک. یتمرین و الکتریکینوک وجود دارد،  نوع دو اساسا

امل، ش الکتریکی نوک کلی مکانیسماما . ضربه را انعطاف پذیر می کند و می پوشاند را تیغه لخت انتهای

در انتهای استوانه وصل می شود.  موجود برق سیمبه  که سرنوک می شود، و پیچچند  ،فنر چند ،استوانه

نوک . شود می متصل محافظگارد  زیر سوکت به تیغه روی بر یباریک کانال از طریق این سیم یا سیم ها

 لحاص تماساستوانه  داخل در سیم با ،هدف روی ضربه ی فشار بر اثر ،حرکت حین در الکتریک شمشیر

 و است فظری بسیار مکانیسم این. شود می ثبت ضربه الکتریکی شدن مدار بسته می کند و در نتیجه با

  .دو همیشگی دار دقیق مراقبتآن نیاز به  بنابراین شود. تعمیر باید دچار خرابی می شود که اوقات گاهی

 پریز )سوکت(

 فظمحا گارد بین آن. استنوک شمشیر،  الکتریکی مکانیزم بهبازیکن  سیم بدن ی مرتبط کننده ی وسیله سوکت

از نظر ساختار  شمشیربازی سالح از بخش این ،چند گونه از آن وجود دارد که حالی در ودسته قرار می گیرد،  و

  !است سادهخیلی 

 عدم تغییر ساختار در طی قرون متمادی

 و ساخت شیوه ی و مواد در یاصالحاتالبته . است بدون تغییر باقی مانده دقیقا ها قرن طول در شمشیربازی سالح های بخش های از بسیاری

اغلب  ال،ح این با. داشته ایم ضربه نیز ثبت برای مدرن شمشیرهای الکترومکانیکی عناصر تغییراتی در ماضمن اینکه . آمده است وجودبه  ساز

 !داشته است وجود پیش سال صدها های سالحدر  که هستند قطعاتی همان ،کنیم می با آنها بازی ما امروزه که هایی سالح قسمت  های

موجود بین  های تفاوت بنابراین همه ی اند، شده طراحی ایمنی اصول به توجه با خاص طور به شمشیربازی مدرن ها و گاردهای محافظ تیغه

 .اند شده ساخته ایمنی با رعایت مقررات و قوانین همیشه انواع مختلف

 می را طعاتق کدام ببینید نمی کشید تا بیرون ساک شمشیربازی خود از را خود شمشیر چرا ،آشنا شدید شمشیر قطعات تمام با شما که اکنون

 !کنید شناساییبه خوبی  توانید
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