
شمشیربازی در تاکتیک نا شناخته های  

ن راجرزوجفری الس و جیسنوشته:   

(11/1/9139ترجمة: عباسعلی فاریابی )  

 اپه شرکت نموده و همچنین صاحب دو المپیکدر مسابقات  بار دو کرد. ایشان صحبت خواهیم تامپسون سورننظریة  ما در مورد مقاله ایندر 

خواهیم  صحبت شمشیربازی پیچیدة تاکتیکی های بازی آموزش زمینة در او های دیدگاه مورد در مامی باشد.  جهانتیمی  ی اپةقهرمانمقام 

 کرد.

 چیست؟نظر اغلب ما دربارة تاکتیک شمشیربازی 

اجرا  را یمستقیم شما حملة دارم انتظار من وقتی شناسند. می "قیچیسنگ/کاغذ/" بازی تر پیچیده نوعی عنوان بهرا  شمشیربازی افراداغلب 

ت یک حرک ضربه، زدن از قبل توانید میشما پس  ،خواهم کردمن دفاع  که می کنید شما فکر اگر. دفاع کنمآن را  توانم میبنابراین  ،کنید

 .الخ و ،کنم ای را اجرا حمله ضد توانم میمن  لذا ،شما حرکت فریبی را اجرا خواهید کرد که زنم می حدس من کههنگامی . اجرا کنید را فریبی

اب می انتخرا  گزینه یک اینکه محض به ، واست زدنی حدس بازی یک "قیچیسنگ/کاغذ/" بازی اما. نیست یاشتباه روش لزوماً طرز فکر این و

 شاید ود، بازی خواهد کر چگونهحریف  که باشید داشته را حس این شاید یک مسابقهدر . است دشوار بسیار دیگر گزینه به آن دادن تغییر ،کنید

 .بستگی داشت شانس عامل به چقدر تان بازیبینید که  می روز، پایان در اما ،بزنید حدس ات بتوانید به درستیاوق بیشتر

 

 ندتوا می او ؟افتد می اتفاقی چه ،کنید می حمله خود حریف به که وقتی. دهید انجام را کاری هر قوانین طبق دارید حق شما ،شمشیربازی در

 وجود کاری دیگر، عبارت به. الخ فاصله را باز کند، و دتوان میاو  ند،ک حمله نیز شما به دتوان میضمن اینکه او  د،کن ضدحمله ندتوا می ند،ک دفاع

 در ماش حرکت دربرابر شماری بی های پاسخ اما است، سایر گزینه ها از بهتر ها گزینهاین  از برخی مطمئناً. دنباش آن انجام به مجازاو  که ندارد

تان را خود توانید می چگونه شما بنابراین. کنند می ایجاد را استثنایی پیچیدگی یک نوع احتماالت ضد و احتماالت این ةهم. ستاو دسترس

 دهید؟ آموزش کار این برای
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 چارةکرد  یسع و ،است شمشیربازی های تاکتیک متداول یکی از مشکالت این که شد متوجه لندن 2102 المپیک های بازی آستانه در سورن

. مپناه ببری زدن حدس به که است این شمشیربازی پیچیدگی حل راه که کرد رد را عقیده این وی. ارائه کند خود شمشیربازی برای بهتری

 وی کار، این انجام با. گذاشت حقیقی زمان در مشکل زمینة حل در خود توانایی آموزش و بهبود روی خاصی تمرکز او درعوض،

 طور بهترب آید، می به وجود حرک یک طی در که هایی فرصت و ها چالش عنوان به را خودجوش های حل راه تواند می که دریافت

 .کند اجرا کرده و آنها را شناسایی

 از لقب ماا. خواهیم کرد باز شما برای جزئیات با را موارد این ما نباشید، نگران بنابراین ،این موضوع سخت است پردازش که دانیم می ما خوب،

 نتمریتاثیر آن بر  نحوة و ورزش نوع در مهم های تفاوت برخی مورد در مختصراً باید بپردازیم، مهم موضوع این دربارة سورن رویکرد به اینکه

 .کنیم صحبت

 مهارت بستهورزش های دارای  با مهارت باز در مقایسهورزش های دارای 

 شود، می قلمداد "باز های مهارت" های با ورزش جزو آن که است این شمشیربازی های لشچا ترین اصلی از یکی که فهمید خیلی زود سورن

 مطالبی تمرین روی تمرکز دربارة قبلی های مقاله در ما. شود می تدریس "بسته مهارت" ورزش عنوان به اغلبآموزش های آن  رتی کهودر ص

 هارتم یک از ای نمونه دهد می انجام را نیم پشتک خرک حرکت که ژیمناست یک چیست؟بین اینها  تفاوت ببینیم حال بیایید ،داشته ایم

 مرینت بارها و بارها حرکت، آن را همان تکرار با و است ثابت شما محیط دارید، شدة قبلی ریزی برنامهروتین  یک شما. را نمایش می دهد بسته

 .شوید می ارزیابیت حرکتی که قبال آن را تمرین کرده اید، شما در زمینة میزان دق ،در مسابقه قرار می گیرید وقتی. کنید می

 

 انجام که حرکت هایی. کنند می طلب باز های مهارت اول درجه در ،برعکس تنیس، و جودو هاکی، مانند یدیگر های ورزش و شمشیربازی اما

اقدام  ترینبه دهید، تشخیص ن استافتاد اتفاقدر حال  هآنچ باید شما. دنشو سازگار حریف اقداماتا ب یا/و رغیتم یمحیط اساس بر باید دنشو می

. شود می سنجیده کارها همة این انجام چگونگی از ترکیبی به شما موفقیت. کنید اجرا را آن سپس و تشخیص دهید، را آن حرکت برای مناسب

حملة  ،اتفاقی طور به حتی ،شما حریف اما ،ریدبگی را جهان دفاع زیباترین اگر. هیچ امتیازی به استیل حرکت داده نمی شود شمشیربازی در

 یحصح تصمیم بسته، تمهار های دارای ورزش خالف بر دیگر، عبارت به. دهید می دست از را آن ضربه ،برساند تمامبه ا دیگری را در مسیر خود

 نتیجة نهایت در اجرای آن حرکت انزمچه  ،ههم از تر مهم بسا چه و چگونه ،کاری چه. کند نمی تضمین را موفقیت ،زیبا فنی اجرای و

 .دکن می تعیین را مسابقه
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 و شمشیربازی" سنگ/کاغذ/قیچی"نحوة برنده شدن در بازی 

 واقع رد خود در وسط کار تصمیم تغییر در شما( ناتوانی یا) توانایی است، مهم شما اصلی قصد که حالی در که بود این سورن های دیدگاه از یکی

 راه مهنی در اگر اما ،باشد مستقیمبا حملة  زدن ضربه من کار بهترین کنم فکر است ممکن مثال، عنوان به. است ورداراز اهمیت بیشتری برخ

. همردکن انجام د یک آن حرکت را با شایدو  دهم، تغییر من حتما باید بتوانم حرکت خودم را ،قصد دارید آن را دفاع کنید شما که ببینم حمله

 اغذک شما قصد دارید که شوم متوجه بتوانم اگر اما. بکشم سنگ که نقشه بکشم توانم می ،باشیم "قیچیسنگ/کاغذ/"زی در حال با ما اگراما 

 .، امتیاز بزرگی را به دست می آورمدهم تغییر قیچی به را خود انتخاب توانمو من ب ،بکشید

 درو . کنند نمی صرف کافی وقت حقیقی زمان در گیری تصمیم مهارت و تقویت آموزش برای بازیکنان بیشتر که کند می خاطرنشان سورن

 قیممست ةضرببا حملة  بار چند بخواهد که شما از او است ممکن مثال، عنوان به. ندک می هدایت را حرکتکه  است مربیاین  ها درس از بسیاری

برای  هی کهنگام قصدی شدة کنترل تکرار نوع این البته .از شما می خواهدرا  غیره و ،با بتمانضربه  سپس ،با ردکنحمله  آن دنبال به بزنید،

 یشتریب روز به روز پیشرفت شمشیرباز اینکه به توجه با اما مبتدیان، درست مانند ،است مهم هستید، تکنیکاولین بار در حال یادگیری یک 

 .دارد تاثیر کاهنده بازی در ها مهارت آن آمیز از موفقیتاستفادة  در شمشیرباز توانایی این روش کار روی کند، می پیدا

 هب چگونهدرس  که دانند میقبل از شروع  آنها": گوید می سورن نیز اتفاق می افتد. باال سطح و متوسط شمشیربازهای برای درس این روش

 ههمیش زیرا ،است سازنده یرروش غیر خالق و غ این که کنم می فکر من. نیست ارزشمند به هیچ وجه روش این معتقدم که من. رسد می پایان

 صورت به همین ،باال وحسط در حتیبسیاری از مربیان، . در بازی اتفاق بیافتد دارید انتظار آنچه از متفاوت موقعیت یک که دارد وجود امکان این

 و تر سریعرا  رای آنهااج کهیا این کنند، تر پیچیده کمی را حرکت های اجرائی شاگردان خود است ممکنبا این اختالف که . دهند می آموزش

 را حرکتی ینهگز سه یا دو از یک کدام حداکثر، یا) دهد انجامقرار است  را حرکتی چهکه  داند می دقیقاً شمشیربازدر واقع،  اما ،کنند تر قوی

 (.دهد انجامباید 

 

 یم چه که دانید نمی واقعا شمااغلب  مسابقه در اما ،با آنها آشنا هستید که است چیزهاییتمرین  ،آموزش ین کارتر ساده": گوید می سورن

 درآن  در صورتی تکرار تصمیم دارم من و است، افتاده گذشته در اتفاقی»: کنند می فکر این گونه زمینه این در کلی طور به بازیکن ها .دانید

متیاز ا اوبا چنین تصمیمی از  بتوانید تا ندارید حریف دربارة جدید ات الزماطالع شما اما. «کنم ریسکحرکت  دوباره روی آن بیش و کم آینده

شما  عدیبمنتخب  تاکتیکی اقدام او می داند که بنابراین است، افتاده اتفاقی چه گذشته در که داند میهم  شما حریف ضمن اینکه. بگیرید

 سطح هچ هر و ،ستا کار نیز مشغول انجام دادن همین شما حریفزیرا . باشد منطقیبرای تان  نمی تواند انتخاب گزینة قبلی ، بنابراینچیست

 ".می شود کمتر نیز شما حدسصحت  و ضعیف تر دارید انتظار شما ی کهکارهای انجام احتمال باشد، بهتر او
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 دارید؟ن خواسته ایآیا از بازی 

 هایی را اکنشو تصمیم بگیریم که چه آنجا و شویمپیست ب وارد دوراندیشی گونه هیچ بدون به این مفهوم نیست که سورن های توصیه که البته

سوال از خود  این که نیاز ما در گویم می من. باشد یک طرح لزوماً آن نباید. دارد وجود یشروع نقطه یک مطمئناً"او می گوید:  .مدهی نشان

دارم که ممکن است بخواهم  همچنین هدفی و مدار کاری موضوع یک من اکنون بنابراین. «؟تو از این بازی خواسته ای داری آیا» است،نهفته 

ن را آ پایان قبل از شروع حرکت که کنم نمی ، وانموددهم انجامکاری را  گیرم می تصمیم من وقتی که است این تفاوتاینجا  اما ،به آن برسم

 گیر در آغاز آن طرح تعریف شدهدر نتیجه  و ،شود می تیره و تار خیلی مذهنکه  کنم میحس من  ،اتفاق بیافتد هر وقت این زیرا. دانم می

 مواردی لک و ،اید کرده ریزی برنامه طرح آن برای که شرایطیممکن است  اینکه ضمن. بشود طوالنی بسیار تواند می آن تکمیلزمان  و ،مکن می

. شود بدیلت وحشتناک ایدة یک به سرعت به است کنمم شما عالی ایدة ،رخ بدهد یتغییرچنین  اگر و .باشد کرده تغییر ،داشته اید نظر زیر که

 ".بشوم قموف صورت ممکنکه به هر  باشمی فرصت بهترین دنبال باید من و آسمان به زمین بیاید، ،بیفتد اتفاقی گونههر در صورتی که اگر

 

 برنامة هم ر اوضاع مندر صورت تغیی !خیلی واضح است ،خوب، مشکلی نیست" به ذهن تان خطور کند: فکر این است ممکن مرحله این در

 نابراین، بدهند می رخ سریع خیلیاتفاقات شمشیربازی  بیشتر چونکه  کنید درک را این باید اما "!شکی درش نیست. دهم می تغییر را مخود

 ،بگیرید صمیمت بخوانید، را موقعیتی بتوانید تر از آن است که سریع ورزش این. اتفاق می افتند ناخودآگاه کامالً بصورت شما تصمیمات بیشتر

 ونههمان گ مراحل آن فکر کنید دربارة که این بدون ،بگیرید خودکار طور به را دفاعشما باید  مثال، برای. کنید اجرا آگاهانه را خود برنامه و

 شمشیربازی رد را سازگاری مهارت این بتوانیم تا ببینیم آموزش ویژه بطور باید ما دلیل همین به. ، انجام می دادیدمبتدی بودید که وقتی

ت مانند درس ،کنیم اجرا اتوماتیک و پذیر انعطاف صورت به را خود گیری تصمیم توانایی بتوانیمبه نوبة خود  تا ایجاد کنیم، خود

 .شمشیربازی فنی و فیزیکی های مهارت توانایی ما در

 شروع اربه سمت فروشگاه  انندگیر سپس و کرده ریزی برنامه را خود مسیر ابتدا بروید، فروشگاه به تصمیم داشته باشید اگر ،مثال عنوان به

 که اییحرکت ه برای حتی سورن. مسیر دارید تغییر به شما احساس خواهید کرد که نیاز ،برخورد کردید ترافیک با راه نیمه در اگر اما کنید، می

 .مسیر را بیابد هترینبدهد تا ب خود زمان را به حداکثر تا کند می تمرین اختصاصی طور به ،نیاز دارد ثانیه از کسری آن به اجرای

 حرکات شمشیربازی ملکه کردن

 این و. اند شده موفق تر بسته یک رویکرد از استفاده با بزرگ شمشیربازان از بسیاری که کنید استدالل مطلب این پس از خواندن است ممکن

 نیمه در هومر داریل ضربة آخرین مثال بهنگاهی  بیایید. تاس سودمند شده تعیین پیش از برنامة یک داشتن که دارد وجود مواقعی! واقعیت دارد
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 مجتبی ،حریف خودبا  01-01 نتیجة در. نوشتیم اش درباره گذشته های مقاله یکی از در ما که موردی همان بپردازیم، 2102 المپیک نهایی

تعیین  پیشپس از گرفتن یک دفاع پنج )کوینت( از  و خواهد کرد حمله سرش به مجتبی که کرد بینی پیش درستی به او ،ایراناز  عابدینی

 یراه ضربة حماسی با این و ،کند از بن بست خارج را آن توانست خودو کرد اجرا حرکت خود را به درستی داریل . شده، ضربة نهایی را به او زد

 .شد المپیک فینال

 مهارت از استفاده. کنیم خالصه سرعت به را شمشیربازی در "باز یها مهارت" مقابل در "بسته های مهارت" بین تفاوت دوباره بیاییدحال 

 جرایا شامل باز مهارت رویکرد که حالی در ،کرد توصیف شود میخوبی  به شده ریزی برنامه پیش از در هنگام اجرای یک حرکت بسته

 هر رایب نادرست دقیقی یا صحیح روش یک که کند می خاطرنشان سورن. کند می تغییر بازی، خود نیز متن تغییر با که است حرکتی

 اشتند) باز مهارت رویکردیک  و( گیری تصمیم پیشاز ) بسته مهارت رویکرد یک بین زنجیره ای از احتماالت یک ،بلکه. ندارد وجود سناریو

 توانست ینم ،می کرد اشتباه او اگر اام ،ه بودکرد ریزی برنامه( بسته مهارت) نهایی آن ضربة  برای داریل. دارد وجود( بصورت آزاد تغییر قابل قصد

 ضرب المثل براساس که بود آموخته شدة قبلی حدسدر حال اجرای یک  ،اصل در او. داد می دست از را آن ضربه و دهد تغییر را خود نظر

 .کند می فراهم او برای را موفقیت شانس بهترین کرد می احساس که ریزی شده بود، پی "مرگ یا پیروزی یا"

 

 این درنفعش را  زیرا زند، می بسته مهارت رویکرد با را خاص های برخی از ضربه هم سورن خود حتی و. است شمشیربازی از بخشی هاماب این

 ویکردر یک از شمشیرباز دو هر اگر. دارد وجود مختلفی های پاداش و ریسک سابقهمیک  مبادالت پایاپایدر  که کند می اذعان فقط او. بیند می

درجة  شانس اگر حتی به نظر می رسد، احمق دیگر ٪011 دیگری و هوشمند ٪011 زند می حدس زیکنی که درستبا هر کنند، استفاده بسته

 ی کردم فکر که داشت خوبی دلیل داریل. دارد ارزش فراوانی شجاعت و قاطعیت کلیدی های لحظه در! باشد داشته نتیجه تعیین در باالیی

 تواند می دوباره داد می نشان که ،ه بودشد زدن ضربه به موفق با آن حرکت خاص بار چندین آن بازی ابتدایی مراحل در زیرا شد، خواهد موفق

 .گر باشدکار

 های انفرادی سدر از بسیاری در است که دلیل همین به شایدو  است، دشوارترو آنالیز آن  ،نکات ظریفی دارد باز مهارت رویکرد حال، این با

 ن،تمری روی بیشتر زمان گذاشتن با که کردمی  احساس سورن(. !شود می گرفته نادیده هم اوقات گاهی و) گیردمی  قرار تدریس کمتر مورد

حرکات  "ملکه کردن" را کار این او. کند تسریعتقویت و  را ،گوناگون سناریوها در باز مهارت رویکردپبشرفت  در زمینة خود توانایی تواند می

ی م بازیکنی هر، به نفع باز های هارتتوسعه و پیشرفت م در زمینة خود تمرین ی ازاندک رمقدا حداقلروی  تمرکز که است معتقد و دینامخود 

 .باشد
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 تمرینات مهارت های بسته هنوز هم مهم هستند

 ونکهچ چرا؟. نیست اینگونه لزوماًاما  ،رسدظر می به ن معمول یگرا تکنیک تمرینات خالف "سازی ملکه" مفهومتمرین با  است ممکن اگرچه

 می رارق موقعیتی در را شما ،حرکت تعدیل کرد وسط درآن را  بتوان است که دیده شده آموزشکی که با این منظور تکنی بویژه خوب، تکنیک

 .خود را وفق دهید بیشتری مهارتبا  بتوانید اوضاع تغییر با که دهد

ندارم.  یکنیکتتمرینات نیازی به  یگرد از این به بعد خوانده ام و اینترنت در را ای مقاله من" :بگویید و مراجعه نکنید خود مربی به فردا بنابراین

 تمرکز و خود شمشیربازی مهم جنبة اینروی  باید هم هنوز شما(. خواهیمهمین را ب است ممکن ما از بسیاری هستم مطمئن گرچه) "!متشکرم

 اصلی کیتکنی حرکات اگر که است این امر این دلیل. بگذرانید بسته مهارت با رویکرد فنی حرکات بیشتری روی آموزش مدت و کنیدتمرین 

 شما ایه دفاع اگر مثال، عنوان به. ندارید رمتغی محیط یک در سازگاری برای شانسی هیچ شما ،تان جا نیافتد عضالنی حافظه در شما

 خیلی تهس نیاز که جایی به خود دستبرگرداندن  ،می رساند پایان مسیر دیگری به در اتک خود را حریف که نیددا میشما  و گشاد باشد خیلی

خواهد  طول خود خیلی از دفاع اجرای واکنش صحیح برای ،فاصله را کم کند حریف و ،تان به هم بخورد تعادل حمله هنگام اگر. کشد می طول

 یرغیت ت خود را به اندازة کافی روانسرع توانیدن و باشند بزرگ خیلی شما قدم های اگر حال .مطلب داشته ایم پاکار مورد در قبالً ما البته. کشید

 مورد ار شماکرد تا  ا راهنمایی خواهداو ر داشته باشید، بهینه واکنش بتوانید اینکه از قبل ،که شود می باز مقابل طرف برای ای پنجره دهید،

 .دهد قرار اصابت

 هارتم در زمینة خود های آموزش از بیشتری بخش باید شوید، می تر پیشرفته شما هرچه که است این کند می عنوان سورن که کلیدی نکتة

را  هاآن همیشه اینکه نه ،دهید تغییر خود، برخی از حرکت های ادغام با ،باز های مهارت نفع به( شده تعیین پیش از حرکات جرایا) را بسته های

زنید ردکن ب-حرکت فریب ضربة خود را با چه وقت اینکه کردن حس در خود توانایی تربیت مثال، عنوان به .بصورت جدا از هم در نظر بگیرید

 .انتخاب کنید با چشمان باز را با توجه به شرایط( بیشتر موارد و) یکی از این دو گزینهبتوانید همچنین  و ،بتمان با  چه وقتو 

 

 تمرینات شمشیربازی شمامقایسة آن با رویکرد سورن و 

  "کنید؟ تمرین چگونهشما  ،خوب ؟تان اعمال شده است بازی نظریة شما چگونه در"

 آغاز حرکت روی جزئی چند تنوع مربی سپس. ممی کرد شروع با ضربه زدن با حمله من. ودب یاتفاقکار من بصورت  آغاز "داد: توضیحسورن 

دوتا حرکت ممکن شروع می کنید، آنگاه کم کم با توجه به شرایط  یک با تنها شما. کند فراهم را از هدف اضافی باز های روزنه های تا ددا می

 ".شودمی  ایجاد بیشتری موقعیت های
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 که پیدا کنید پیش پا افتاده را موقعیت یکخود  بازی کردن است که پس از چک این جدید، دانش این از استفاده آغاز ایبر مکان ترین آسان

 ونهگهر تواند می البته ،بزند حمله یک بااین بود که ابتدا ضربة خود را  سورن اول سناریوی. دهید میدر آن اغلب اوقات ضربة خود را از دست 

، مانند آن را بکشید انتظار حد از بیش باید کهباشد  خاصآنقدر  یا ،حمله باشد مانند کار روی کلی تواند می آن. دباش نیز حرکت منتخب شما

 :هک این سوال را بپرسید خود های تیمی هم از توانید می ،کنید شروعباید  کجا از که نیستید مطمئن اگر. دفاعیک پس از حریف  چند رومیز

 !(.کرد می سؤال حریفانش از مسابقات در که هومر داریل مثل دقیقاً) "؟ه من زدیضربه را ب آن تو چطوری سالم،"

 

 در ماش رقیب که کنید فکر معمولی عکس العمل دو حول کنید سعی ابتدا کنید، کار آن روی است قرار که سناریویی کردن مشخص از پس

 هک است این کند می خطور ذهنم به که یمورد دونخستین  کنم، می رفک دربارة حمله وقتی مثال، عنوان به. دهد انجام تواند می شرایط آن

ا ررمیز یا یک دفاع کونتر  یک تواند می حریف ،جواب دادن خودم هستم ن کرددر حال امتحا اگر یا. کند دفاع یا ضدحمله یا تواند می حریف

 ودخ های تیمی هم د این است که سراغ مربی یا یکی ازتنها کاری که باید انجام دهی .شماست تمرین اولین این! خوب شروع کنیم اجرا کند.

یف به حر توانید می همچنین) دهند انجام را کار دو تنها همین توانند می آنها که بگویید آنها به و ،کنید تنظیمبا هم  را وضعیت آن ،بروید

 ،ستنده سریع بسیار شمشیربازی حرکت های اکثر هک ییآنجا از و(. کار کند نیز روی حرکت مورد عالقة خود که تمرینی خود پیشنهاد کنید

ین کردن هدف بخوبی تمر باز ذهنیت تا کنید شروعمتوسط  سرعت تمرین را با ،کامل سرعت به کار بستن از قبل ،که کند می توصیه سورن

 .شود

دن در حال کار کر اگر. بیشترتعداد  یا تر سریع های گزینه: کنید تر سخت روش دو از یکی به را ها تمرین همه توانید می زمان گذشت با

به  فقیتمو با را نسخه توانستید این که هنگامی سپس،. بتمان بزند شما ةتیغ به تواند می حریف که است این بعدی قدم ،هستید هحمل روی

 می شههمی هست، هرچه. ایستدحرکت فریبی را اجرا یا روی الین ب ،شما در فاصلة نزدیک توانایی برای امتحان دتوان می حریف ،انیدسپایان بر

 همان دقیقا ینا البته و حقیقی بازی قرار گرفته اید، وضعیت یک درگویا که شما بجایی برسد  تمرین اینکه تا دهید افزایش را دشواری این توانید

 !در حال تمرین هستید آن برای شما که است چیزی

 رسدن نظر به قابل درک است ممکن این. کند می توصیهنیز  را ٪01 تا ٪57 ،دفه موفقیت میزان ٪011 جای به سورن این است که مهم ةنکت

 شکست و موفقیت بین باریک خط روی اینکه مگر ،ببریم تمرین نوع این از استفاده را حد اکثر توانیم نمی ما اما هستیم، گرا کمال ما ةهم زیرا

را از  چند ضربه ای کهبصورتی  ،دهد افزایشکمی  را تی تمرینسخ باید ما مربی یا آموزشی شریک ،شد آسان خیلی تمرین اگر. کنیم عمل

 ان منعکست شمشیربازی روی مستقیماً  که بگذارد شما اختیار در را کیفیتی با بازخورد تواند می ما یآموزشتمرین  ترتیب، این به. دست بدهیم

 .شود می
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ز ا وقتی مبوده متوجه شد من: تقدیم می شود گام به گامورت را نشان می دهد بص تمرین نوع این انجام نحوة که شخصی مثال یک اینجا در

که کردم  ایجاد را جدیدی تمرین من موضوع، این به پرداختن برای. از نظر فاصله کم میارم ،گارد حملة سریعی را انجام می دهم خط پشت

 پسس .زدممی  به او ضربه هقدم جلو حملو من با  ،بدون حرکت می ایستاد و یا یک قدم عقب می رفت یا که این بود ی از همقطارانمیک وظیفة

 می او ؛دادیم انجام گارد خطوط از پشت را کار همین ،سپس. بردارد عقب به خواست می که هرچند قدمی شد خواسته او از ،بعدی ةمرحل در

، تا هدد نجاما را دفاعی ،خواستم تا وسط حمله او از سپس. تا من با مشکل مواجه شوم اینکه فاصله را کم کند یا ،یا سیمولتانه کند توانست

ز عهدة ا که کاری دیگر که زمانی تا ادامه دادیم آنقدر تمرین را ترتیب همین به و هرگونه حرکت محتمل در هنگام برگشت به عقب را دفاع کند،

 و دید در من توانایی در می توانست تکنیک دریابم که چند کردم سعی من ،زمان تمرین طول در. واقعی بازی یک مثل درست ،آمد نمیبر  او

 را خود بازوی من آیا ؟می شدم خارج تعادل از من آیا بود؟ سریع خیلی یا بزرگ خیلی من قدم اولین آیا. داشته باشد ام تاثیر حمله شدن تربلند

 ارتقا حدی بهگارد  خطپشت  از سریع حملة در من توانایی کردم، می تکرار را تمرین که این همچنان و .غیره و ؟راست می کردم زود خیلی

 .کنم احساس و کنم مشاهده مسابقات در را مستقیم آن نتیجة می توانستم که جایی تا فتیا

 

 :قدم جلو حمله با یک حریف تمرینی

 .دبردار عقب قدم یک یا و ثابت بایستد تواند می حریف .0

 .کنید اضافه را عقب به قدم چند گزینة .2

 .ببندید رافاصلة  یا کنید اضافه)سیمولتانه( را  زمان هم حملة ةگزین .3

 .الزم را انجام دهید دفاعی اقداماتدر هنگام برگشت به عقب  واضافه کنید  را حمله وسط در گزینة دفاع .1

 الخ ... .7

 شماوارت( )ک چهار دفاع که بگوییم بیایید. به نظر می رسد منطقی این نوع تمرین ،هستید فنی کامالً یک چیز روی در حال کار کردن اگر حتی

 درستی هب را آن بتوانید که زمانی تا کنید تکرار بارها و بارها و بارها را این دفاع که است این این ایراد تصحیح تیسن روش. است گشاد بسیار

ولی  ،انجام دهم عالی انفرادی درس در را آن توانمب چقدر هرو  کنم، کار مهارتی چنین روی زیاد قدرچه هرمن متوجه شدم که  اما. دهید انجام

باال  و نتر کرد سخت با قبلی را دوباره مرتکب می شوم. اشتباه همان اغلب ،بازی واقعی فشار تحتقرار گرفتن  و گشت روی پیستبر محض به

 به را بازی حقیقی بتوانید آن حرکت چارچوب در تا دهید می آموزش خودتان به در واقع تکنیک، یک ممارستحین  درتمرین  تنوع بردن

تمرین ادامه دادن شیوة قدیمی به جای  شما. حال ملکه سازی حرکت هستید در شما ،چنین تمرینی نجاما باو . دهید انجام درستی

 اریوهایسن توسط شده ایجاد جزئی تغییرات بر تسلط حال در ، در این تمرین جدیدتکنیک سازی یک آل ایدهیک شکل 

 .بازی با آن روبرو می شوید یک های واقعی پیچیدگی کوران در که هستید یمختلف
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 وانعن به. کنید اعمال خود تمرین های جنبه تمام در را آناست که شما می توانید  این این گونه تمرینات ملکه سازی مورد در رت جالب نکتة

 شروع مرینیت حریفیک  با فاصلهحفظ  با تمرین را توانید میشما  دهید، انجام ییبه تنها را پا کار تمرینی یالگو تنها چند اینکه جای به مثال،

 به را شما و فاصلة باز ایجاد شده را متنوع کند دتوان می حریف سپس. کنید اضافه حمله را یک توانید میفاصله  شدن باز هنگام سسپ. کنید

 مجبور ار شما و د،ببند را آن بعد و باز کند را ابتدا فاصله شما حملة طی در ندتوا می او سپس. دکن وادارمورد نیاز با بلندی  صحیح ةحمل اجرای

 واداررا  ماتا ش د،کن حمله شما به دتوان می همچنین او. کنید متوقف کلی به را خود ةحمل یا برسانید، پایانبه  دیگری مکان به له راحم که ندک

 .وجود ندارد محدودیتی هیچ در این گونه تمرین تنوع اضافه کردن میزان در ست کهبه ذکر االزم  .کند به کم کردن فاصله

 

 خالصه

 :دارد وجود مرحله چهار فقطکه برای شروع کار  باشید داشته یاد به رسد، مین نظر به روشنکامال  شما برای هنوز مطلب اگر

 .کنید انتخاب را کنید کار آن روی خواهید می که شمشیربازیتکنیک های  از یک مورد .0

 آید، فکر کنید. به وجود واقعی سناریوی بازی یک در تواند می که مرتبط حرکت در مورد چند .2

 .کنید ایجاد با مشخص کردن وظیفة او در استفاده از متغیرهای گزیده شده، تمرین را و کنید پیدا یک همبازی .3

 .دهید افزایش راتمرین  سرعتیا  و ،کنید اضافه را بیشتری های گزینه ،می کنید پیشرفت همان گونه که .1

 نی برتمبهای  تمرین روی بیشتری زمان یدبا باشید، ترپیشرفته هرچه. دارد بستگی شما مهارت سطح به ها گزینه این در پیشرفت سرعت

 احساس مالاآن ک در اجرای تا کنید تکرار را خاص تکنیک یک که تنها است تر این منطقی ،هستید مبتدی اگر. صرف کنید متغیرهای انتخابی

 نیز تربیش رعتس و بیشتر های گزینه به توانید می هفته، چند طی در. کنید اضافه ی رادوم ةگزین یک درس پایان ، سپس درکنید راحتی

 و ،نیدک شروع متوسط سرعت با گزینه دو درس خود را تنها با کردن، گرم برای توانید می خود، های مهارت توسعه و گسترش با. کنید پیشرفت

توانید  نمی ماش ،باال باشد تان پیشرفتسطح  چقدر هر که موش نکنیدافرهرگز . داشته باشید واقعی بازی یک خود مربی می توانید با آن، پایان در

 موزشیآ برنامه های روتین روزانة از ناپذیر جدایی یبخش باید آموزشی تجربیات نوع این اجرای و توسعه. بیاموزید روز یک دریک مهارت را تنها 

 .شودب شما مداوم

 و ،گیریدب نظر در را افتد می اتفاق ییت در یک بازواقع در که سناریویی هر توانید می خود، شمشیربازی در سورن فلسفة تمرینی کردن وارد با

 یک در اشم آنچه که باشید داشته توجهاما  رسد، می نظر به پیچیده بسیار تمرین روش این اگر. تمرین کنید تنوع و دشواریاز  سطح هر در آن

 یگرید روش با ، اماببینید وزشآم شیوه ای شما به که نیست منطقی. شود منعکس بصورت عملی تمریندر باید  ،دهید می انجام واقعی بازی

تکلیف  بخو ،ندارید ش راانتظار که کرد کاری شما حریف اگر اما ،را تنظیم کنید جهان برنامه بهترین و بنشینید توانید می شما! مبارزه کنید

 !باشید خود برنامه تغییر به قادر تمایل داشته باشید، و همچنین هم گی وآمادهم  بایدهمیشه شما  ،بنابراین !!!چیست؟


