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 جواب در آستین داشتن در شمشیربازی 

(01/01/8031: عباسعلی فاریابی )ترجمة  

 کار ازهت شمشیربازان از تعداد زیادی و والدین، از بسیاریاما . چیزی در این زمینه است یا فیزیکی شطرنجنوعی  شمشیربازیگفته می شود که 

 ا  واقع آنها زیرا ،مه اداشت نوآموز شمشیربازهای و پدر و مادرها از بسیاری با ین زمینهبحث هایی فراوانی در ا من. دارندمشکل  این توصیفبا 

 با. ستا نظیری بی گذاری سرمایهنوعی  واقعا و  نیست، دیگر های ورزش مانند شمشیربازی. کنند نمی درک را شمشیربازی در تفکر اهمیت

 اما ست،نی آسان همیشه جنبه این توضیح. را شکست دهید هستند تر قوی شما از جسمی نظر از که حریف هایی توانید میشما  ،صحیح تفکر

 به ،یربازیشمش تاکتیکی جنبة داده بشود تا امکان شما به که مو تحلیل کن تجزیه شکلی به را بتوانم این ویژگی در این مقاله وارمامید من

 خوب درک کنید. جواب در آستین داشتن یا حاضر جوابی را ویژه

 

 "قیچی ،کاغذ ،سنگ"استراتژی بازی 

و  .آشنا هستند "قیچی ،کاغذ ،سنگ"با بازی  دنیا جای همه در ها بچه. کنیم شروع آشنایک مثال  با بگذارید ،موضوع شدن تر ساده برای

 .کنیم بررسی بازی این لنز طریق از خیلی ساده را آن دهید اجازه ،شمشیربازی تاکتیکی جنبة درک برای! است ییجا همهاین یک بازی 

 با و .رندمی گی قرار روبروی هم بازیکن دو. برای تان تشریح می کنیم را بازی نحوة انجام این اینجا در ،دنیستی آشنا ی که با این بازیصورت در

 می تواند کدام از این نمادها هر. "قیچی" یا ،"کاغذ" یا ،"سنگ" یا - کنند می ترسیم خود دست با را نماد سه از یکی آنها ،شماره سهشمردن 

 یم به این دلیل که کاغذ شود، می "برنده" کاغذ ،باشد کاغذ دیگری و سنگ ها بازیکن از یکینماد  اگر. کند غلبه یدیگرخاص  نمادبر یک 

 اگرو . بردب بین از و خرد را قیچی تواند میسنگ  زیرا شود می برنده سنگ ،باشد قیچی دوم بازیکننماد  اگر اما. بپوشانددر خود را  سنگ تواند

 رسیمت را نماد یک بازیکن دو هر صورتی درو . ببُرد را کاغذ ندتوا میقیچی  زیرا شود می برنده قیچی ،باشد کاغذ و قیچی بازیکن دونمادهای 

 .شروع شود مجددا  بازی باید و است مساوی نتیجه کنند،

 ازیب این درفراوانی  هایتنوع . است شده در سرتاسر جهان آن گستردة محبوبیت اصلی دلیل سادگی و این ،است بازی سادة این این فلسفة

 همان بازی ما تشریح بحث خودمان برای اما ،نیز بازی کرد یدیگر نمادهایبا  و بازیکن دو از بیش با را آن توان می کهتا جایی  دارد جودو

 .را در نظر می گیریم ساده
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. شوم یم برنده دور این در من. بیاورد قیچی حریفم و بیاورم سنگ من کنید فرض. را بررسی کنیم این بازی ساده های استراتژیبیایید  حال

 مورد در من. کنم فکر او مثل باید من. آورد خواهد نمادی چه من حریف که کنم بینی پیش به درستی باید بعدی، دور در شدن برنده برایحاال 

ش بدین ترتیب من تال. قرار دهد تأثیر او را تا حد ممکن تحت یبعد انتخابمی تواند  حرکت این چگونه و کنم، می فکر او قیچی حرکت چرایی

 نگس با در دور قبلی او را من که آنجا از ندک فکر حریف که است این بعدی دور های گزینه از یکی گذرد؟ می چه او ذهن درمی کنم دریابم که 

 .بیاورد قیچی خود او که سنگ خواهم آورد، با این امید دوبارهمن  ،شکست دادم

 کاغذ دبای من سنگ شکست دادن برای او منطق، این با. بسیار منطقی به نظر می رسد آن، قبلی کارکرد دلیل به استراتژی همان تکرار ایده

خواهم  قیچی خودم بنابراین ،خواهد رفت کاغذ دنبال به او که کنم می فرض اساسا  ،او هستم افکاردر حال دنبال کردن  من که حال. دبیاور

 ممکن. است روشن خیلیآن  زیرا ،آورد نخواهم سنگ دوباره من که ندک فکر است ممکن حریف البته،. بدهم شکست را او دوباره بتوانم تا کشید

 یچیق من که امید این به یا مساوی کند و یا با این هدف که در دور دوم حرکت خواهد داد تغییر سنگ به قیچی از او که بگیرم نتیجههم  است

 می بینم. شمشیربازی حساس یک بازی صحنة در یک دقیقا من خودم را  ،که در حال نوشتن این مطلب هستم اکنون. بیاورم

 حریف کتحر "بینی پیش" در کنید، تمرین بیشتر را بازی این هرچه که اینجاست جالب. رود می پیش گونههمین  اساسا  تفکر شمشیربازی

 .مهارت پیدا خواهید کردبیشتر 

 شمشیربازی و "قیچی ،کاغذ ،سنگ" استراتژی بین تشابه

 .ببینیمرا  مشابه همین شیوة تفکر توانیم می شمشیربازی بپردازیم به وقتی که باشدن تعجب جای شاید

  

 ردمو در مثال، عنوان به .استم مهارت اولین این. داد خواهد انجام کاری چه لحظه هر در شما حریف که کنید بینی پیش باید شما ،روی پیست

 مثال یک با توانیم می ما ؟چه بود داد انجام مقابل طرف که حرکتی و چه بود، دادید انجام که حرکتی. کنید فکر خوردن آخرین ضربه چگونگی

 توانید می اطمینان باشما . یده ا)کوارت( از حریف دریافت کرد 4 دفاع سادة یک و یده ارا اجرا کرد مستقیم حملهیک  شما - کنیم شروع ساده

بنابراین نتیجه می گیرید که . خواهد گرفت 4دفاع  دوباره بطور حتم حریف دهید، انجام را ساده مستقیم حملة یک اگر بعد، دفعة که کنید فرض

 .حریف باید از ردکن استفاده کنید 4برای مقابله با دفاع  ،ی را اجرا کنیدمستقیماتک  اینکه جای به

 فعةد شایدکه  ،در نظر خواهد گرفت شما به راجع فرضیاتی او نیز که کنید فکر و بپردازید حریف ذهن پردازشبه  است ممکنشما  همچنین

 رایب مثال، عنوان به ،دفاع بیافتد برای مختلفی های راه فکر به ،مقابل در ندتوا می بنابراین او. اجرای ردکن خواهید کرد بر سعی شما دیگر

 ،م خواهد دادرا انجا کار به این نتیجه رسیدید که حریف همین اگر. استفاده کند ای دایره از دفاع دفاع ساده جای بهرویارویی با ردکن شما 

 .دهید تغییر را خود حرکت اساس این بر توانید میبنابراین 
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 ؟شباهت دارد "قیچی ،کاغذ ،سنگ" بازی به چقدراین تفکر  که متوجه شدید آیا

 :را بررسی کنیم دیگر امکان چندحال بیایید . ، نیز وجود داردموقعیتی دید از هم و فنی نظر از هم دیگری، یک گروه واکنش های

 حرکات گوناگون تهاجمی 

  به بخش های مختلف هدفتهاجم 

 استفاده از شیوه های متنوع دفاع و کونتراتک 

 بهره گرفتن از سرعت های مختلف در اجرای هرگونه حرکت 

یک  رد یا ، وسطو در پایان،در  ،ابتدا درحرکت مورد نظر  آیا. تاثیر داشته باشد ندتوا مینیز  بازی یکموقعیت های زمانی  موارد، این از گذشته

 در حرکت آیا. اردد جریان آن دربازی  که نسبی فضاییعنی  ،پیست نیز بی تاثیر نیست موقعیت بعدی افتد؟ می اتفاق اضافی پایان بازی ةدقیق

بل از ق نبایدهمیشه  است، اتفاق افتاده واقع در آنچههر  ؟یا انتهای پیست خودمان ؟یا انتهای پیست حریف است؟ پیست اتفاق افتاده وسط

 .شود می واقع وقتی درگیر شمشیربازی هستید ،حقیقی بازی زمان در تصمیم ها و اقداماتاین  اوقات اغلب. شده باشد انجام قضاوت داور

 

ادن جواب د به موفق که می کنیم فرض اما ،ه استدفاع کرد موفقیت با را شما حملة حریف که بیندازید نگاهی مثال اولین به اگر مثال، عنوان به

 هیچا در اینج. بگیرید تصمیم خود بعدیبرای حرکت  بایدشما  توقف، بدون اکنون،. پیدا کند ادامه باید و نمی شود متوقف بازی. بودنشده 

وران ک در را کارها این تمام باید شما. کنید فکر کم دارد چهآن و دهید می انجام آنچه دربارة بتوانید که ندارد وجود شما برای فرصتی

 های العمل عکس و ها مشاهده بازی واقعی زمان در که بگیرید یادبنابراین شما باید  .جریان بازی همراه باشد باو این کار  دهید، انجام بازی

 .را به مرحلة اجرا بگذارید خود

 به. دشو می رت سریعتان  تحلیل تجزیه و مهارت و قدرت تفکر شده و شما بیشتر و بیشتر تجربة که است این افتد می زمان گذشت با که اتفاقی

در نیز  ماش تجربة بلکه ،حس ششم تنها البته نه. هستید حس ششم، بینش، بصیرت و درک مستقیم خود توسعة حال در شما که رسد می نظر

 .ستحال گسترش و توسعه ا
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باالخره  ،دباشی خوب که هم هرچقدر "قیچی ،کاغذ ،سنگ"بازی  در و شمشیربازی در که است این باشید داشته توجه آن به باید که دیگری نکتة

ضربه ای دریافت کند نمی تواند  هیچ اینکه بدون کس هیچ شود، نمی برنده شمشیربازی بازی هر در کس هیچ. شما وجود دارد احتمال باخت

 دست از بازی ها رااین  از مشخصی درصد بنابراین شما. نبودند نفوذ قابل غیرهم  تاریخ هایبازشمشیر بهترین حتی. به کار خود ادامه دهد

 و ها مهارت ی ازیک کردن، فکردرست  با های مناسب حل راه یادگرفتن نحوة کنار آمدن با این موضوع و ادامه دادن به یافتن. خواهید داد

 .است مدت بلند در پیروزیمورد نیاز برای  اصلی های ویژگی

 !پهن کردنتله 

 شما داد، خواهد انجام را کاری چه مقابل طرف کهاین "زدن حدس" جای به. است برخوردار بیشتری اهمیت ازشمشیربازی  در بعدی مرحلة

 .دده انجام را خواهید می آنچه که کنید وادار را او پهن کردن یک دامبا  باید

 

 اع بگیرددف یک کرد خواهد سعی شما حریف ،اتک را اجرا بکنید یک وقتی دانید میشما . بگیریم نظر در دوباره را یقبل سادة مثال همان بیایید

. دجواب می شوی منتظر و کنید حملهمی خواهید  که کنید می وانمودشما  ،واقعی اتک ایناجرای  جای به حال. با یک جواب به شما ضربه بزند و

. ی زنیدبه او م واقعی ضربة یک آن با یک ریپوست دنبال به و گیرید میدفاع کونتر  کی مقابله برای شما د،دهمی  انجام را او جواب که هنگامی

 نبنابرای و چیست مقابل طرف عادت که بزنید حدس زیاد دقت با توانید می طریق این از شما و است محور عادت صورت به انسان های واکنش

 .در آورید خود نفع به را آن

 یوهش اینبا . شودمی  هدایت واقعی قصد گویا با که حرکتی باشد، واقعی یک حرکت شبیه واقعا  شما "جعلی" حرکت که است مهم اینجا در

 حساسا و به نظر برسد واقعی یک حملة مانند باید شما اتک. پاره ریپوس کند او را تحریک می کنید تا و برایش می چینید واقعی طعمة شما

 شناخته "هثانوی قصد" عنوان به نوع حرکت ینا شمشیربازی در .کرد اجرا را ریپوست بتوان تا باشد کننده تهدید کافی اندازة به باید آن. شود

 تا ریفح تحریک به منظور است حرکتی بلکه ،امتیاز بگیرید آن با خواهید می که نیست حرکتی شما اقدام اولین که است زمانیو آن . شود می

 .اجرا کنید را تانخود واقعی حرکت تا دهد پاسخ تمایل دارید که روشی به

 که اتک ها و دفاع های کاری آن باید شامل انواع. کنند ایجاد خود برای ها تکنیک از غنی مجموعة یک شمشیربازها که است مهم بسیار

این  در استفاده مورد تکنیک. و آنها را به راحتی اجرا کند ندک فکر هاآن به راجع نیاز مورد ثانیة عرض چند در سریع خیلی است قادر شمشیرباز

 که دنداری وقت دیگر دارید، دفاع آن یا ردکن این اجرای به نیاز شما که هنگامی. رسیده باشد کمال تمرین شده و به حداز قبل  باید حرکت ها

و از  اسک،م نوک تا دست انگشتان تا پا انگشتان از. بدن تمام در .افتد می اتفاق بدن در فرآیند این کل! کنید فکر آن انجام چگونگی مورد در

 .شود انجام طبیعی بصورت باید کار این ضمن اینکه. تیغه نوک تا آنجا
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 اینکه دونب او انگشتان. کند نمی فکر ها نت یک از کدام به هیچ عنوان دربارة اجرای که است، پیانو نوازندة استاد یککار  شبیه روش دقیقا این

 مینه نیز شمشیربازی مورد در. شود می دنبال قدرتمند و منسجم روش با یک موسیقی سپس و ،دهند می فشار را پیانو کلیدهای ندک فکر

 یانیستپ یک خودکارکار  به شمشیربازی یک مسابقة ریتم. شود اجرا کردن فکر بدون باید تکنیکی عناصر یعنی است، صادق مسئله

 .حال اجرای یک آهنگ است در که دارد نیاز ای حرفه

 کلیدهای ساده برای موفقیت در یک ورزش ساده

 .نیست یراز هیچ "قیچی سنگ، کاغذ،"بازی  در موفقیتبرای  که طور همان ،ی وجود ندارداسرار شمشیربازی در موفقیتبرای 

 دهید، انجام کافی اندازه به را کار این اگر. داریم نیاز تمرینو  تمرین، تمرین، به ، ماتاکتیکی شمشیربازی برای لیزری حس یک ایجاد برای

بصورت  ات کنید تمرین و ،کنید تمرین کنید، تمرین باید شما "قیچی سنگ، کاغذ،"بازی  مانند درست. شد دنخواه ذاتیغیر ارادی و  شما حرکات

ا پید تسلط "قیچی سنگ، کاغذ،" بازی در خواهد می که کسی. دارید احتیاج زیادی متنوع حریف های به شما مورد دو هر در. حس ششم درآید

 عنیی بیشتر تمرین. جا همهو  ،هر جای دیگر ماشین، در برادر و خواهر با مدرسه، در ،مترو در. کند بازی بسیاریحریف های  برابر در باید ،کند

 :کنید امتحان متنوعی های محیط در راها  مهارتاین  باید شمشیربازی در !بهتر نتیجه

 مسابقات رسمی شمشیربازی 

 کالس های تمرین 

 مسابقات آزاد 

 درس های انفرادی 

  شمشیربازیاردوهای 

 این انجام. غافل نشوید مختلف زمینه های در خود شمشیربازی روی کار ادامةاهمیت  از! هستند مهم شمشیربازی توسعة برای این موارد همه

 همم نیز خانه در تمرین و دویدنتمرینات . دهد می افزایش چشمگیری طرز به را شما تاکتیکی های توانایی مشاهده، و تجربه طریق از کار،

 یشترب و بیشترخود را  گیرید می یاد می شوید مسابقه گیر یکدرهر بار که  شما. نیست مناسب با حریف بازی اندازه به چیز هیچ اما است،

 .تضمین کنیدو رشد خود را  کرده سازگار

یست پ به تنها ،می شود ایجاد شمشیربازی در که یتفکر مهارت! است ما ورزش کانون اصلی این. است مهم بسیار شمشیربازی در کردن فکر

 توانید یم کنید، فکر سریعکه  گیرید می یاد که هنگامی. کند می سرایت نیز زندگی دیگر جنبه های از بسیاری در بلکه ،منحصر نمی شود

 رد حتی و کار محل مدرسه، در خود، روزمرة زندگی در. کنید بینی پیشنتیجه را  و کرده تحلیلتجزیه و  جا همه در را پیچیده های موقعیت

 بودجه،توجه به شرایط زمانی و  با ،ممکن زمان هر گرفتن درس های انفرادی در سخت، تمرین. ماشین با رانندگی مانند مهم های موقعیت

 یازن مورد اساسی بطور تفکر های مهارت توسعة برایکه  عملی آموزشی های موقعیت آن همة و بیشتر، هرچه شمشیربازی مسابقات مشارکت در

یک  زا توانید میشما . است مفید بسیار آنها تفکر درک و آنها حرکت های رمزگشایی برای تالش و باال سطح بازی بازیکنان تماشای. است

 .بیاموزیدرا  زیادی چیزهای فیلم دیدن طریق از ساده مشاهدة

 از طریقمشیربازی در ش پیروزی. باشید پیست روی بازیکن ترین باهوش باید بلکه ،بشوید فرد ترین چابک و ترین سریع که نیست این فقط هدف

بازی  از تر پیچیده بسیار شمشیربازی که حالی در. است منطقی و علمی دست آورد کی آنبلکه  .به دست نمی آید شانس بر حسب یا قمار

 !کنندوادار ما را به سریع تر فکر کردن  توانندی آنها می دو هر، اگر قصد ما برنده شدن باشداما  است، "قیچی سنگ، کاغذ،"
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