
 رفاقت را به و هم پیروزی هم توانند با مهربانی می شمشیربازها چگونه

 دست آورند

(4/21/8231: عباسعلی فاریابی )ترجمة  

 ؟ان باشیمو مهرب دلسوز رقیب یک و برسیم پیروزی به ،کنیم می برقرار خود حریفان با یمثبت رابطة حالی کهعین در  توانیم می ورزش درما  آیا

  واح  اس! کامال بلةیک  این سوال جواب

 های قاب!رشاهد  غالباً امروزه. کنیم ار و مارتباید حریف را  پیروزی به رسیدن برای که نیس! به این معنا سط ، باالترین در حتی رقابتی، ورزش

 گسترده فرهنگ در کهبل ورزش در تنها نهاین مورد . هستیمدر برخی میادین ورزشی  بدتر یا قلدرمآبی و زورگویی اوقات بعضی حتی و پرتنش

این  هب ی! برد و نتیجه گیریذهن وقتی . حالگیرندب فاصله یکدیگر از به عناوین مختلف افراد باعث شده اس! که دیده می شود نیز ماروزمرة 

 .گرددظاهر می  ترکیب در این سمی پتانسیلنوعی  ،شود احافه مقوله

 

 که رهاییفشا تمام با خصوصاً نیس!، آسانی کار خوب بودن زشکارور یک اهمی! برابر در پیروزی به تمایلحس  کردن متعادل چگونگی فهمیدن

 توسعه را با مهربانی خود همراه رقاب! ذهنی! شمشیربازان که هنگامی حال این با. وجود دارد بزرگ مسابقات برنامه های آمادگی برایدر 

خیلی بهتر از تالش صرف برای  توام با رفاقتشمشیربازی  که شود می احساس حقیق!، در  می شود تر آسان این روند حفظ دهند، می

  رسیدن به سکو اس!

 توسعه و رشد حال در هنوز که هایی بچه خصوص به ،دچار مشکل می شوند ورزش در کنندگان شرک! از بسیاری که اس! جاییهمان  این

 مهمه در صورتی ک. برسند پیروزی به قیمتی هر به دهند که می قرار فشار تح! آنها را ،مربیان یا والدین وقتی ویژه به ،هستند خود احساسات

. ایجاد می کند را مسیرمورد نیاز در این  تعادل در نهای! که کنند، می تجربه رقاب! و آموزش طریق از که اس! رشدی ها بچهچیز برای  ترین

 .اس! یینشیر بسیار امتیاز یک ،خود حریف های به نسب! و خود به نسب! بودن یک رقیب مهربان و دلسوز

 سنت رفاقت در شمشیربازی

 نممک این. پایه ریزی شده اس! رفاق! بر اساس ، درس! مانند فلسفة وجودی خود مسابقات،موارد از بسیاری در ما ورزشمی شود که احساس 

 و دارد وجود قوانینی جنگ در که باشید داشته یاد به. اس! واقعی جنگ از ناشی که شود، مربوط ما ورزش ای مبارزهرزمی و  طبیع! به اس!
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حریف  با دوئل یک در اس! ممکن شما. شراف! مندانه بر اساس اصول جوانمردی، نیکنامی و کسب افتخار همراه بوده اس! دوئل مبارزه های

 .شود می همین هم نهایی چنین مبارزه ای نتیجه و گذارید می احترام او به در عین حال اما باشید، خورده قسم دشمنخود 

مطرح  شمشیربازی مسابقات در هم هنوزآمیز  افتخار حس این که جایی ،می بینم شمشیربازی جامعة در مداوم طور بهرا اصل  این رعای! من

هم  و لیمح مسابقات درهم  را این شما. و پیشکسوتان سرای! کرده اس! نالاسبزرگ تا آنها گرفته ترین جوانهمة بازیکنان ما از  به این و .اس!

 .کنید می مشاهده المللی بین هصحن در

 

 بر برخی افراد بیشتر که بینیم می ما. نیس! کامل هم در این زمینه هنوز خیلی ما ورزش تاکید کنم که باره این در دوس! دارم اما در عین حال

 دهة دو رد شمشیربازی کهبا این اما. شود می تمام رفاق! قیم! از بین رفتن به و پافشاری تأکید این اوقات گاهی و کنند می تأکید پیروزی

اسم  مربیان و ورزشکاران جامعة در رقاب!. اس! نادر بسیار، این گونه موارد اس! رشد کرده جغرافیایی محدودة وشرک! کننده  تعداددر  گذشته

 .ببریم باال را یکدیگر تخصصمنزل! و  دوس! داریمبیشتر  ما زیرا .با خونگرمی همراه اس! معموالً اما اس!، قدرتمند بسیار ما و رسم دار

ان ها است که شمشیربازان شود می باعث این. دارد وجود المللی بین سط  در کشورها بین خاص رقاب! یک که اس! این آن های دلیل از یکی

 اس!، یبزرگ یویار یک المپیک رویای که دانند می آنها. نیز چنین حسی داشته باشندخود کشور در قالب تیم ملی  هر مختلف یا ایال! های

. اس! رکمت رابطه اینگرمی  کشورها، سایر با رقاب! مورد دراما . امکان پذیر نیس! هم به شدن نزدیک جز از طریق المپیک به رسیدن مسیر و

 .اس! رقبا به احترام ماند می باقی آنچهو 

 قابلمت احترام مبانیو . ود، در شمشیربازی وجود ندارددیده ش اس! ممکن هاکی یا فوتبال در ی کهغریب و عجیب برخی از موارد خوشبختانه 

 یمدار دوس!ما همه . سپاسگزارم آن بسیار از من که نیس!، ما ورزش متداول در ویژگی قلدری. اس! ما ورزش کننده تعیینهای  یکی از جنبة

 کلی طور به شمشیربازی فرهنگ حمن اینکه ،مهستی در ورزش ما موجود همیشگی پویایی و تمرکز توجه، ، اراده،عزمو ارتقای  بهبود شاهد

 تمرکز دارد تا دیگران. خود بیشتر روی ارتقا و رشد

 دلسوزانه رقابت از اثر انداختن

 نتیجة روانی ایجاد ترس طریق از کنند می تالش افراد اوقات گاهی ورزش در متأسفانه،. باشد اینطورنباید  اما اس!، رایج ورزش در منفی پویایی

 برای دیگری های روش ،مقابل طرف خورد کردن یا منفی عبارت هایاستفاده از  ،حریف تضعیف به جاینباید این گونه باشد.  ، کهرندبگی خوب

 .ها تیمی هم تا والدین تا گرفته مربیان از کند، می صدق افراد همة برای این. دارد وجودرقابتی نیز  هایی چالش پیشبرد
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 های فحری دنکن سعی اینکه نه ،دهد سوق جلو به را آنها که کنیم مجهز بخش هوی! و مثب! ةتجرب یک به ن راما شمشیربازهای دوس! داریم ما

 .روش های غیر صحی  تح! فشار قرار دهند به را خود

 یمتوان می حد، از بیش رقاب! ایجاد جای به که می پردازیم اصل سهبه  اینجا در ؟مهربان باشیم و دلسوز شمشیربازی در توانیم می چگونهحال، 

 .دشو منجر موفقی! به که کنیمرا ایجاد  محیطی خوب روابط برقراری با

 خودارزشمندی، مناعت طبع، خودباوری

. سازیمب را خود جوان شمشیربازان باید حد، از بیش رقاب! با مقابله برایو . ود می آیدبه وج نفس به اعتماد عدم از همیشه دیگران تضعیف عمل

 فساعتماد به ن وقتی. بخورد ما های بچهمی تواند به درد  جا همه در بلکه ،وط نمی شودبمر شمشیربازی صرفا به پیس! گی اخالقیویژ اینو 

 .خورد خواهد نیز به درد زندگی های بخش سایر در طبیعتاً کنید، می زمینه تقوی! یک در را خود

 

 اگر .دهند انجام را باید یا نباید کاری چه که دهیم نشان آنها به یا اینکه ،شودنمی  ها بچه برای مرزبندی های خاصتعیین  شامل البته این

 دلسوزی اببا خودشان  توانندآنها ب که کنیم کار موحوع این روی باید ابتدا ،کنند روی پیس! با مهربانی برخورد خود حریف های با آنها خواهیمب

 دیگری خصش درهم شکستن فکر حتی هرگز که باشند داشته ینفس به اعتماد چنان وانندبت و باشند مستقل آنها که اس! این هدف. کنند رفتار

 .دهندنبه ذهن خود راه  را

 اولیهرشد 

 یک رحضور د حق کودکی هیچبه . نیستند یکسان آنها اما شود، می گرفته اشتباه حس حق به جانب بودن با اوقات بعضی نفس عزت تقوی!

 احافی های هزینه آنها والدین اگر حتییا  د،نباش برخوردار توجهی قابل قدرت و سرع! از آنها اگر حتی. داده نشده اس! سکو روی یا جایگاه

 .کرده باشند پرداخ! های انفرادی فوق العاده یا مشارک! در بهترین باشگاه شمشیربازی برای درس زیادی

. یمکمرنگ کن رابه جانب بودن  حقخصوصی! حس  ،ر نتیجة پایانی آند نه وبرنامة آموزشی،  روند آغاز در فرد رشد بر تأکید با توانیم می ما

 اما ،اس! خوب مدالسب ک. دده می انجام خود های مهارت اصالح برای او که سختی کار اس!، ارزشمند بسیار جوان شمشیرباز یک برای آنچه

 .افتد می اتفاق مسابقات سالن در آنچه نه د،ده می چه کارهایی را انجام باشگاه در بازیکن که در این اس! نکتة اصلی

  ندداشته باش دوست را زندگی شمشیربازی مدال جای به که بگیرند یاد تا کنیم می کمک ها بچه به ما دهیم، می انجام را کار این وقتی

 یرندبگ یاد توانندب که کودکانی. امکان پذیر اس! شمشیربازی در فقط اما حمله و دفاع ،می توان کسب کرد یورزش هر دررده بندی را  و مدال
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رف ح فرد، خودسازی برنامة کل از بخش این. کنند می منتقل زندگی دیگر بخش های به را مهارت این باشند، داشته دوس! را کار رونداین  که

 .دندار آنچنان حقی نتیجه در مورد اما ،اس!حق  خود صاحب رشد پروسه در شمشیرباز. اول را می زند

  عملی اجرای

 هایبازشمشیر زندگی در باید این نوع طرز فکر را ،مربی ، چه والدین و چهبزرگساالن این طرز فکر را داشته باشند ما ما آگر قرار باشد کودکان

 می جامان رادهیم  می انجام ما که هرآنچه هستند یتقلید های ماشین کودکان. بگیرند الگو مانرفتار ازتا  ،مدل سازی کنیم بصورت عملی جوان

برد " یا "!بود ناعادالنه قضاوت این" عبارت های کودک زندگی در که هنگامی. دهیم نشان دیگری چیز هر از بیش را این رویه باید ما. دهند

 اگر یحت د،کن می آن معنی کردن درونی به شروع او زیرا .دارد یقدرتمندتاثیر بسیار  آید، می بیرون بالغ فرد یک دهان از "دزدیدند! را از تو

  ، باشیمگوییم می آنچه را و دهیم میرا انجام  چهمواظب آن باید مابنابراین . شود گفته شانحضور در اوقات گاهی تنها ین مضامینا

 

 مهربان ایمعن به رقاب! طبیع! روحیة داشتن. س!آنها شخصی! از بخشی اینزیرا  هستند، رقابتی دارای روحیة طبیعی طور به ها بچه از بعضی

ه نشان کند، و برای اینک می صدق نیز دارای طبیع! رقاب! والدین مورد در مسئله این. نیس! هم قلدری معنای به قطعاً و ،نیس! فحری با بودنن

 .بگیرید یجبهه گیری سخت فرزندتان حریف های برابر در نیس! الزم با صالبتی هستید، والدیندهید که 

 دافاه و قماش هستند یک از هاشمشیرباز همه باشید، داشته یاد به. بگیرید جشن را نهاآ پیروزی شوید، ناراح! خود رقبای از اینکه جای به

 ،رخورد کنیدحترام ب، مهربان و با ادلسوز فرزندتان رقیبان باشما  اگر  هستیم باشیم شبیه همدیگر متفاوت هماینکه با  ازبیش  ماو . دارند یمشابه

 .خواهند کرد دنبالهم همین کار را  آنها

 که اس! موحوعی این اما شود، می دیدههای دیگر نیز  ورزش در ورزشدیگر  اعضای سایر با ارتباط همراه با شدن برنده برای مبارزه ویژگی این

 ینا زیرا داریم، یمؤثرتر های روش با خود شمشیربازهای از حمای! و رشد برای کافی فضای ما. کنیم می تمرکز آن رویزیاد  شمشیربازی در ما

 یاد به. شد دنخواه بهتر بیشتر شمشیربازهای ما ،کنشگر باشیم مهربانامه بیشتر رقابتی فرهنگ ایجاد در هرچه. اس! یمهم بسیار سئلهم یک

ی و مهربانی وزدلسروحیة  در نتیجه که نیز هس! شمشیربازبه نفع خود  بلکه نخواهد بود، حریف به نفع تنها خصوصی! اخالقی این باشید، داشته

 .شویم می بهترهمة ما  کنیم کار هم با همهاگر . می کندرا کسب 

 در و دارد وجود شما شمشیرباز کودک وندر خوب ویژگی یک. داشته باشیم تمرکزروی خوبی ها  – اس! این گفته شد آنچهمفهوم کلی 

 ما. دارد وجود خوب نیز هاینیز ویژگی  نفرزندتا رقیب والدین در و هایی دارید خوب شما. دارد وجود دیگری خوب هایچیز او نیز رقیبدرون 

 .پردازیم می رقاب! که به وقتی حتی  می کنیم زندگی هم کنار در حال و هوای شمشیربازی درهمه 
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