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 چرخه های تاکتیکی شمشیربازی

 (02/1/1911) عباسعلی فاريابی :ترجمه 

ا که ذیال به آنه ردک فیکوتاه و بلند توص یکیتاکت یها هچرخ در چهارچوبتوان  یرا م یربازیشمش حرکتزنجیره  کی یمنطق شرفتیپ

 احرکت ه نی. اشوند یارائه م رایه قصد اول حرکت های بابر اساس تنها  اول یکیتاکت چرخةدو که  دیاما لطفاً توجه داشته باش پردازیم، می

در  یکیتاکت یهاه چرخاین  "دگاهید". اجرا کند حرکت خود را فیحر ةناخواستکمک بدون  قصد دارد ربازیشمشدر آن که  هستند یموارد

 تر کیزدن تیبه واقعیعنی سابر و فلوره،  کنترل می شوند، "تقدمحق " قانون که به وسیلة اسله ایدو منطق سلسله مراتب حرکتی موجود در 

 است.

.. بوسیلة این حرکت ."عبارت  نگرانماینمودار  هر در ها . فلشتوجه کنیدهر نمودار  "دیکل" حتما به نمودارها نیا ریکمک به تفس یلطفاً برا

 است. هدر چرخ یبعد نشانگر حرکت...  و، "خنثی می شود

 چرخة تاکتیکی کوتاه

 

قصد  ة باحمل کی، ضربه بزند B به بازیکنمناسب،  ةساده از فاصل میمستق حملة )اتک( کی با بشودو موفق  کندتالش  A بازیکن اگر نیبنابرا

و  اجازه دهد که همان وضعیت دوباره روی پیست اتفاق بیافتد Bگر بازیکن : ایک مثال دیگر اینکه .انجام شده استA بازیکن  توسط یهاول

جواب کند و بالفاصله با  را دفاع )پاره( )اتک( حمله کهقادر خواهد بود  Bبازیکن ، کند یم اتک مستقیم خود را دوباره اجرا A بازیکنکه  یهنگام

 .شدن جواب انجام شده است موفق به منظور که، است Bبازیکن  قصد نیاول نی. اضربة خود را بزند )ریپوست(

، نینابرادهند. ب لیرا تشک یربازیشمش حرکت سادة زنجیره کید توان یکه م ة حرکت هایی استدنده، نشان بازیی اساس یمنطق تسلسل نیا

گرفته  در نظر میانه/ یح مبتدودر سط آموزشی ةبرنام کی ایجاد ای بازی کی کنترل یبرا یید به عنوان راهنماتوان یم یکیتاکت ه هایچرخ نیا

 شوند.می استفاده  یهاول حرکات با قصدکه فقط  یی، جاشود
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 بلندچرخة تاکتیکی 

 

های  برای رسیدن به حرکتحال،  نیدهد. با ا ینشان م را یربازیشمش حرکت هایتر  شرفتهیپ یمنطق حرکتی تسلسل بلند یکیتاکت ةچرخ

تواند  یم زین نی. امورد نیاز است ،تحقق حرکت یباالتر برا یفن ییدر کنار توانا یو زمان بند روی کنترل فاصله شتریب پایانی چرخه توجه ودقت

رکات با حکه فقط  یی، جادر نظر گرفته شود پیشرفته /میانهح ودر سط آموزشی ةبرنام کی ایجاد ای بازی کی کنترل یبرا ییبه عنوان راهنما

. به عنوان مثال، نشده است دهیکش ریبه تصو نجایدر ا یمنطق یکیتاکت یهاتسلسل  ةکه هم دیلطفاً توجه داشته باش د.شومی استفاده  یهاول قصد

 یطقمن شرفتیتصور کرد که پ دینباهمچنین ساده( باشد.  دفاع های از انواع مجموعه ای) رکبم دفاع کیتواند  یمرکب م ةحمل کیپاسخ به 

ر در نظها مرحله  همة اینکه الزم نیست  انفرادی درس ةبرنام کیبرای موثر شدن ضمن اینکه ساده آغاز شود.  ةحمل کیبا  دیبا حرکت حتما

 .گرفته شود
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 حرکت های با قصد ثانويه در چرخة تاکتیکی کوتاه

 
موجود درج شده  حرکت هایاز  یاریبس ی ازمثالبه عنوان  دفاع و جواب کیبه دنبال آن  فریب دفاع و وحرکت دفاع و جواب کونتر  نجایدر ا

اجرا  را اولیهقصد  با حمله مشابه یپاسخکند که  کیرا تحر Bشمشیرباز  دیباعملی بشود او  A ربازیشمش اینکه حرکت با قصد ثانویة یاست. برا

 حرکت کونتر است که  یبدان معن نی، ااجرا شود Bشمشیرباز از هدف  کوتاه تر یکه اندک شود یطراح باید یانهبه گو A ربازیشمش حرکت. کند

در و  ،داشتخواهد  یشتریزمان ب حرکت نیاز به لیتکمبرای  که طبیعتا، طی کندرا  یشتریب راه مجبور است ،که جواب می باشد، Bشمشیرباز 

 .خواهد شدراحت تر برای به ثمر رساندن ضربه  A ربازیشمشجواب کونتر نتیجه اجرای دفاع کونتر و 
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 حرکت های با قصد ثانويه دربلند چرخة تاکتیکی 

 

 ز اقداماتا چند مثالبه عنوان  حرکت از قبل تعیین شدة کونتر تایم دفاع واقعی و یک کیبه دنبال آن و  فریب دفاع، دفاع و جواب کونتر نجایدر ا

نمودار  ی که ترسیم آنها در اینشمار یب اریبسحرکات ، نیز امکان پذیر است گرید حرکت هایاز  یاریبسالبته ، گنجانده شده اند ثانویهقصد  با

 سلسل حرکتیت کی یدر طاین توانایی را داشته باشد تا  بایدتواند و  یم شرفتهیپ ربازیشمش کیدهد که  ینشان م نیا .پذیر نبوده است امکان

 میتصم ةجیدر نت ایشده  نییتع شیاز پ یک برنامة تواند به صورت یم نی. اانتقال پیدا کند ه و ثانویهیاول حرکت های با قصد نیببه سادگی 

 .باشدمورد نظر  سلسله حرکتشده در طول انجام  یریگ

 کیتحر اریبس یمرب یو هم برا ربازیشمش ی، هم برای دو نفرهآموزش تمرینات ای یدروس انفراد نیدر ح حرکتی یکیتاکت یها هاستفاده از چرخ

 البته نبایداستفاده شود.  ی از آنهادودحم تعداد دیحد و حصر هستند اما در هر درس واحد با یب یاحتمال باتیکننده و لذت بخش است. ترک

 .گیج کنیم تاکتیکی در شمشیرباز است، نه اینکه او را  تیظرف ایجادبرنامه  نیا از هدففراموش کرد که 
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