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. ستبیشمار ا اند کرده مقایسه زورو را بابعضی ها در حین دیدن بازی من  که دفعاتی تعداد. دارد خود پیرامون زیادی غلط تصورات شمشیربازی

. معنی خاص خود را داراست ها نمایشدر  و تلویزیونی های برنامهدر  ها، فیلم در ما، فرهنگ در. زیرا شمشیرزنی ستنی کسی تقصیر اینالبته 

 .است آشنامردم نا از بسیاری برای دارد، زوروشمشیرزنی  با فراوانی تفاوت که مدرن شمشیربازی ورزش حال، هره ب

خوبی های شمشیربازی، و  ما ،نوشته این طریق از. معرفی کند مدرن یالمپیک ورزش یک عنوان به را دارد که شمشیربازی کوشش مقاله این

 متالش می کنی ما کل، در یا خیر! واقع می شودمتوجه شوید آیا آن مورد پسندتان  شما ، تادهیم می توضیحرا  ،داریم دوست را آن ما چرااینکه 

 ریبهت درک مقاله، این خواندن از پسواریم امید. دهیم ارائه شما به را ورزش این تر بزرگ تصویر تا کنیم قیاس رایج های ورزش دیگر با آن را

 .پیدا کنید ،ی قهرمانیباال حوسط شکل و شمایل آن در همچنین و شمشیربازی مدرن ورزش از

 

 شمشیربازی چیست؟

. ستا خود ادامه داده رشد المپیک به پیدایشزمان  از که ،است یالمپیک مدرن ورزش یک ،تاریخی معتبر های ریشه داشتن وجود با شمشیربازی

ن نخورد از جلوگیری حال عین در و غیر تیز سالح با حریف ضربه زدن به اساس بر عمدتاً و شود می انجام حریف دو بین شمشیربازیمبارزة 

 می ینتعی را حریف بهار اصابت ضربة امتیاز د نحوة و موقع که است حاکم در این ورزش قوانین از توجهی قابل انبوه. استاستوار  ،خود به ضربه

 و دایجاد شو سالح هر برای فردی به منحصر های استراتژی امر سبب شده است تا این. است متفاوت فلوره، سابر و اپه ،اسلحه سه در کند، و

 .دخاص خودش را داشته باش سبک رشته سه هر کدام از هر
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 ؟متمایز می کند ها ورزش سایر از شمشیربازی چیزی چه
 های ورزش از بسیاری از متفاوت و انگیز هیجان را آنبصورت یک مجموعه  ههم که کرد خواهیم بیان را عالی شمشیربازی های ویژگی زیر در

 .می کند معرفی دیگر

 ورزش سرعت

له سلس یک نطوالنی ترین زما حتی و دارد انفجاری شتاب نیاز به شمشیربازیحرکت های . ماراتن نه است،ورزش سرعت  شمشیربازی

 حرکتیک  مدت کوتاه دورة زمانی یک طی در کامل تمرکز حفظدر  توانایی. کشد نمی طول ثانیه 03 از بیشتر معموالًحرکت منجر به ضربة 

 .است موفقیت کلید انفجاری،

 اینکه فرض باالبته  ،ل می شودای تشکی دقیقه 03 زمانی دوره یک از حذفی بازییک  زمان حداکثر ،زمان یک بازی طول در زمینة این، بر عالوه

 المپیک گانة سه مسابقات با را این حال .شودمی  تقسیمدور استراحت یک دقیقه ای  2 با دقیقه 03 و این. دسقانونی بر زمانپایان  به بازی

 .رقابت کنند استراحتی گونه هیچ بدون و ساعت 0 حدودباید  میانگین طور به بازیکنان که جایی کنید، مقایسه

 

 یورزش المپیک

 های بازی اولین در که بود ورزشی 9 تنها از کییآن . است برخوردار طوالنی سنتی تاریخ از یالمپیک ورزش یک عنوان به شمشیربازی

 شروع با. است عمیق بسیار ژیمناستیک و کشتی مانند المپیک ورزش در شمشیربازیسابقة . آمد در نمایش به 1891 سال در مدرن المپیک

 طحس باالترین که ،خواهد شد یک از آنها هر نهایی رویای المپیک ،و بیشتر بیشتر های رقابتمشارکت آنها در  و انجوان شمشیربازی توسط

 .است ورزش در موفقیت

 ورزش ذهن

 آنچه به میشهه شما تصمیمات کیفیت. دارد بستگی ذهنی و جسمی نظر از حریف بر غلبه در شما توانایی به شمشیربازی در شکست یا موفقیت

 الگوهای اختشن در عالی بسیار ناظر این است که بازیکن باید یک خوب یک شمشیربازتعریف  بنابراین دارد، بستگی دهد می انجام مقابل فطر

 دارد تگیبس نیز اید داده انجام مسابقه در قبالًشما  آنچه به های حریف به شما پاسخ نحوة این است که دشوارتر ایناز . باشد حریف های تاکتیک
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 اوقات اغلب ار شمشیربازی که است دلیل همین به(. باشند سازگار طرف مقابل استراتژی و سبک با کنند می سعی همیشه شمشیرباز دو هر زیرا)

 .تبدیل می شود شمشیرباز دو بین ذهنی ژرف نبردآن واقعا به یک  مواقع، بعضی درو . نامند می "فیزیکی شطرنج"

متزلزل  کمیشما  بازی اگر مدیریت ذهنی حتی زیرا است، حصر و حد بی ذهنی استعداد مستلزم زیشمشیربا در موفقیت گفته، اینتوجه به  با

 بر زیادی فیمن بازخورد و ،بگذارد تأثیر مسابقه فعلی شرایط تنظیم در شما توانایی بر تواند می( تمرکز عدم یا عصبی شدن دلیل به خواه) شود

 .خواهد گذاشت شما عملکرد و اجرا

 دوستانهبا روابط  ر به فردمنحصورزش 

 حصرمن مزایای ه در نتیجهک، است پرشور اما کوچک نسبتاً ای جامعه محبوبآن  زیرا ،شده است شناخته "ویژه ورزش" عنوان به شمشیربازی

 یمتقس را با دیگران ورزش این به شان عشق و دکن رشد شمشیربازی خود که هستند مشتاق این خانواده افراد اکثر. دهد می آن به یفرد به

 هاتن در شرکت از پس ،این خانواده محدود جمعیت سبب به همچنین،. شود می استقبال وارد به شدت هزتا افراد از به همین دلیل کنند،

 سیارب مربیان و شمشیربازها بیشتر نتیجه، در. معروف و نام آشنا به سادگی امکان پذیر است های چهره از بسیاری آشنا شدن با مسابقه، چند

 .به همدیگر تجهیزاتچه در قرض دادن  و مربیگری نکاتدر مشارکت  چه کنند، کمک یکدیگر به که می شوند خوشحال

 

 یک ورزش رزمی محظ نیستمشیربازی ش

 ختیس ضربة تواند می کسی چه که نیست اما فلسفة آن بدین معنا دارد، رزمی هنرهای با بسیاریمشابه  های ویژگی شمشیربازی که حالی در

 تجهیزات. است جهان های ورزش ترین امن از یکی همچنین آن. است تر مهم قدرت از استراتژی شمشیربازی در. مشت محکم تری بزند یا ،تری

 ،کنند حافظتم صدمات برابر در ورزشکاران از تا بگذرند پانچ تست از باید ها ماسک. تولید می شوند سختگیرانه بسیار ایمنی مقررات اساس بر آن

 دیدگی آسیب ،تحقیق یک طبق. از الیاف ضد گلوله استفاده می شود لباس ورزشکاران پارچة در بافت جنس المللی، بین رقابت های سطح در و

 یکبودچار د بار یک وقت چند هر شمابدن  که نیست معنا بدان این حال، این با. کمتر است بدمینتون یا میز روی تنیس از شمشیربازی حتی در

راین بناب .شوید دچار کوفتگی گهگاهی است ممکناما  شوید،می ن مجروح هرگز ورزش ر ایند اگر که باشید داشته توجه بنابراین شد، نخواهد

 .را داراست دیدگی آسیب میزان کم ترین المپیک های ورزش بین در شمشیربازی، اسلحهعلی رغم بازی با یک 
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 ورزش انفرادی

 در یشههم موفقیت بنابراین ،حضور پیدا نمی کنند بر روی پیست شمشیرباز دو از بیش هیچگاه. دارد بحث را ارزش اما است واضح ویژگی این

 اما تید،هس نیز خود کشور و باشگاه مربی، نمایندة شما که حالی عین در و. یکن مقابل خود را شکست دهدزبا بتواند شمشیرباز یک این است

 .ریدب می خانه به را مدالهستید که  شما تنها خود

 قالب) است استوار می باشد، مشغول شمشیربازی که بازیکنی های شانه رویو تنها  کامالً موفقیت و شکست تیمی، مسابقات طول در حتی

 (.شنا مسابقات مانند درست ،رالی شناخته شده است عنوان به شمشیربازی یتیم مسابقات

از  یادیز تعداد تجلی یافته در شمشیربازی های ویژگی ترین بزرگ زا یکی اینو . است مفید شما برای ورزش این ،انفرادی است شما فکرت اگر

 .شد دخواهی متعهد بصورت فردی را خود در این رشته سفرمسئولیت  شما که باشید داشته خاطر به باید حال، عین در. است شمشیربازان

 

 ورزش غیر ماجراجویانه

 یاربس معموالً  ها فیلم برخالف شمشیربازی های ضربه اما. کشند می همروی  به را خود های اسلحه بارها و بارها جنگجویان ها، فیلم بیشتر در

 .کند می برخورد حریف اصابت یک ضربة صحیح به از قبل بار سه یا دو از بیش ندرت به شمشیرباز تیغة. هستند کارآمد و سریع

 .منشأ اولیة آن تفاوت فراوانی دارد که با کند می استفاده به روز های فناوری و تجهیزات از که است مدرن ورزش یک شمشیربازی این، بر عالوه

 که رنمد است ورزشی شمشیربازی .یافت نخواهید نزدیک پیست ،با اسب شمشیربازیدیگر دوئل،  ،شمشیربازی امروزی صحنه های درشما 

 .استشده  متمایز سنتی به کلی دوئل از یا ها فیلم با

 ورزش نخبه های دانشگاهی

 در بازی سطح باالترین اجازة اجرای آماتور قوانین دیگر، های ورزش از برخی در که حالی در. است صرف یشگاهدان ورزش یک شمشیربازی

 رد واقعی ای حرفه اما به دلیل اینکه زمینة ،(هزینه دریافت می کنند هطبومر ورزش در ازای که ورزشکارانی که آنجا از) دهد مین را ها هدانشگا

 .را می بینیم جهان قهرمانی دانشگاه های مسابقات های رقابت سطح باالترین ندارد،وجود  مطلق معنای به شمشیربازی
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 چالش های شمشیربازی

 .کنیم می بیان را شمشیربازی های چالش از برخی اینجا، در

 منحنی یادگیری شیب دار

 یتوپ دتوانی می به سادگی در بسکتبال که یحال در. است دیگر های ورزش از بسیاری از دشوارترآن  کار به شروع و شمشیربازی رشته انتخاب

 کمبارزه با ی برای نیاز موردشمشیربازی  اساسی حرکات یادگیریاما  کنید، سبدپرتاب آن به یک  به شروع( بیش و کم) و انتخاب را

 .دارد زیادی تمرینات نیاز به ،دیگر مبتدی

 باید ماش یادگیری نحوة ضربه زدن از قبلاما  نیست، یگرد های ورزش قوانین از تر پیچیده لزوما شمشیربازی قوانین که حالی در این، بر عالوه

 .بگیرید یاد کامل جزئیاتبا  را این رشتهفنی  قوانین

 

 ورزش گران قیمت

یة مورد اول تجهیزات کار شروع برای ها باشگاه از بعضی. کند هزینه توجهی قابل مبلغ مشارکت عملی در شمشیربازی ممکن است فرد را متحمل

 دوام تجهیزات این بعضی .داشت خواهید نیاز خودتانشخصی  تجهیزات بهشما  ،کار شدن تر جدی با اما ،دهند در اختیار شما قرار می نیاز را

 .کنید جایگزین را هاآن که شد خواهید گهگاهی مجبور و ،داشت دننخواه زیادیچنان آن

 منظم طور هب باید ،کنید پیشرفت تر سریع اینکه برای ،است فردی ورزش یک شمشیربازی که آنجا از قابل توجه است. نیز مربیگری های هزینه

ش افزای نیز زمان مرور به است و بیشتر خیلی گروهی کالس هایاز   هزینة آن نباید فراموش کرد کهته الب. کنید کار بصورت انفرادی مربییک  با

 .دمی یاب

 عنیم بدان این. به ندرت برگزار می شود قدرتمندی محلی مسابقات غالباً ،است کمتر ردر کشو شمشیربازی شناخت که آنجا از ،این بر عالوه

 .کردبه کشورهای دیگر سفر  باید پیشرفت ةادام برای که است

 ینبرداشت شخصی از قوان

ی برا، دیگراندر بازی  چه و خودش بازی در چه ،مطالب فراوانی داور بارة مخالفت او با قضاوتدر خود به کرات شمشیربازیدر مدت بازیکنی  هر

 باا ر خود تا باشید آماده باید ،بازی می کنید که بار هر ،دارد وجود مشخصی قوانین که حالی درو . استم ورزش از بخشی این. شما خواهد گفت

 های ورزش از بسیاری به نسبت مسابقه نتیجة تعیین برای بیشتری قدرت شمشیربازی داوران. وفق دهید مسابقات در قوانین این اجرای نحوة
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 باتا خود را  دباشی آماده باید همیشه شمشیرباز یک عنوان به ،بنابراین. کنند نمی تفسیر ای یکسان شیوه به را قوانین داوران این و. دارند دیگر

، یا سبد در توپقرار گرفتن  مثال عنوان به) بود نخواهد ها ورزش سایر به روشنی همیشه شمشیربازی ملکردع که بپذیرید و کنید، سازگار داور

 (. فوتبال ازةودر

و  قوام باال سطح داوران اصلی مشخصة) دهند نمی انجام عالی کار ،المللی بین و ملی سطح در ویژه به ،داوران بیشتر که نیست معنا بدان این

 در آنها یتوانای و، هستند انسان نیز داوران بهترین حتی که باشید داشته نظر در را مهم بسیار ةنکت این همیشه باید اما ،(است آنهانخبه بودن 

 .است مسابقة شمشیربازی هر در اصلی عامل افتد می اتفاق آنچه تعیین و دیدن

 

 خالصه

 ،تندهس مند عالقه که افرادی آن برای یا ،وارد تازه افراد برای را ورزش این فرد به منحصر های جنبه از برخیتوانسته باشد  مقاله این امیدواریم

دیم اد قرار پوشش تحت مواردی که ترین مهم سریعبه ذکر  اینجا در. نماید روشن ،است مناسب آنها برای ورزش این آیا که نیستید مطمئن اما

 می پردازیم:

 :اگر شمشیربازی برای تان خوب است

 دارد یسرعت و یقدرتنفجاری ا مدت کوتاه های حرکت به نیاز که لذت می برید یورزش از. 

 را دوست دارید. ذهنیی ها بازی یا ها چالش 

 هستید. المپیک یا دانشگاه هامسابقات  در به شرکت امیدوار 

 شود تعریف خودتان توسط تنها تان موفقیت که دهید می ترجیح. 

 باشدنیز  دوستانهدارای روابط  ،است رقابتی که اندازه همان به که دهستی ای جامعه دنبال به. 

 کنید مبارزه" خود حریف با دیدگی آسیب خطر بدون دوست دارید". 

 برای تان اهمیت ندارد. ورزش برداشت شخصی از قوانین در 

 کنید. گذاری سرمایهود خ عملکرد بهبود برای را تان مالی منابع و زمان از کافی مقدار هستید مایل 


