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 ترجمه و تنظیم: عباسعلی فاریابی
 

 اتک های مرکب

تشکیل می شود که  "فنت"معموال از یک  اتک هااین  تشکیل شده باشد. دو حرکت تهاجمیاتک مرکب به اتکی اطالق می شود که از  

این دفاع فریب داده می شود. ممکن است چند تا فنت برای فریب چندین  ،با حرکت دوم سپس ،حریف را وادار به اجرای یک دفاع می کند

 دفاع حریف بکار برده شود.

 

 و از ترکیب دو اتک ساده یا بیشتر به وجود می آید. استمنطقی اتک ساده  ه واتک مرکب حالت پیشرفت
 

له را این علت باشد که حریف فاصه ه آنها ضربه زد. شاید بکه نمی شود با اتک یک حرکتی ب می کندی برخورد ی اوقات بازیکن با حریف هایخیل

 درست تنظیم می کند و هرگز نزدیک نمی شود، یا اینکه دفاع قویی دارد.
 

خواهید  می که کنید فکر کندمی که او را وادار  ه این صورتفریب استفاده کنید. ب ن نوع حریف ها این است که از حربةگام بعدی در بازی با ای

 دهید و به بخش دیگری از هدف اتک می بخش خاصی از هدفش را بزنید و زمانی که خواست آن بخش را با دفاع پوشش دهد، دفاعش را فریب

 کنید. می
  

ن در بازیک. کار برده می شودب نیز نامیده می شود، و دقیقا مانند حرکات فریبی که در ورزش های دیگر فنت کردناجرای این نوع اتک کاذب 

 دست آورد.ه این نوع حرکت سعی می کند قصد اصلی خود را مخفی نماید تا زمان و فاصله را ب
 

بویژه اگر حریف فاصله را به درستی تنظیم کرده باشد، مسافتی است که پوینت باید تا  ،مشکل اساسی که اتک کننده با آن مواجه خواهد بود

ه میانگین مسافت اتک س فت کوتاهی که شمشیر حریف برای اجرای یک دفاع موفق طی می کند.در مقایسه با مسا ،رسیدن به هدف طی کند

رت به ند ،بهره گیری از اتک های ساده در بازی خیلی مشکل می باشد با توجه به اینکه یا چهار برابر مسافت مورد نیاز جهت دفاع می باشد.

یجاد اری بین مسافت طی شده در اتک و دفاع برابناز حریف خودش باشد. مورد دیگری که اتفاق می افتد که بازیکنی را بیابید که خیلی کندتر ا

 .استرعایت اصل زمان سنجی  مسئلةمی کند، 
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یک از راه های مناسب برای تسلط بر مشکل فاصله و زمان این است که به دفاع کننده حقه بزنیم تا فکر کند که حرکت اول اجرا شده توسط 

در عرض هدف اگر  -خود را در جهت خاصی حرکت دهد کننده را تحریک خواهد کرد تا تیغةاتک واقعی است. این کار دفاع اتک کننده همان 

سی گونه تما آن را فریب داده و در نتیجه از حریف جلو می افتد. در صورت عدم وجود هیچاتک کننده  ،محظ آغاز دفاعه دفاع جانبی باشد. آنگاه ب

اتک کننده همیشه جلوتر از حریف خواهد بود. این حرکت فریب  ،جه به تعداد حرکت های فریب و دفاع اجرا شده بین آنهابدون توبین تیغه ها، 

همزمان با فنت به دست خواهد  تیاز فاصله نیز با آغاز کردن حملةبه اتک کننده امتیاز بهره گیری از زمان مناسب را می دهد. به دست آوردن ام

زمان با فنت حمله خود را اجرا ده درست در موقع آغاز فنت حرکت خود را شروع نکند، اتک کننده که همغة دفاع کننفرض کنیم که تیآمد. 

ورتی ص یعنی اینکه در کند تا پوینت خود را تا حد امکان به هدف حریف نزدیک کند. آغاز کردن حرکت فریب خود تالش از بلکند، باید ق می

گارد شمشیر حریف بگذرد، مسافت موجود برای رسیدن پوینت به هدف در هنگام اجرای حرکت فریب تقریبا با که پوینت اتک کننده بتواند از 

مسافت مورد نیاز برای اجرای دفاع مساوی خواهد بود. با پیشی گرفتن یک حرکت از حریف همان گونه که توضیح داده شد، اتک کننده، قبل از 

 ه است.رد، ضربه خود را وارد ساختو دفاع دوم خود را به مرحله اجرا بگذا بدهدتشخیص اینکه دفاع کننده بتواند حرکت فریب را 
 

 آغازین بصورت میده می شود، زیرا که اتک از لحظةنا اتک پیش روندهاین پیشی گرفتن در کسب زمان و فاصله در اجرای اتک های مرکب 

 مستمر درحال پیشروی به سوی هدف می باشد. بنابراین باید بپذیریم که تنها راه حل اجرای اتک مرکب همین راه می باشد.
 

نی ام با فاصلة گارداتک کننده فنت خود را از روی حالت  ،نامیده می شود. در این اتک دو زمانهدیگری نیز وجود دارد که اتک مرکب  گزینة

وت این اتک در این است که اتک کننده می تواند اتک را آغاز نکند مگر درصورت دیدن دفاع، بنابراین درصورتی که دفاع ق نقطةآغاز می کند. 

صورتی که بازیکن دارای آمادگی عالی  آن این است که در دیگر پیش بینی شده آغاز نگردد می تواند اتک خود را ادامه ندهد. یکی از نقاط قوت

 ب دهد.هد داشت هر نوع دفاع اجرا شده توسط حریف را فریباشد، او توانایی خوا
 

حالی که با  در این است که درزمانه  حرکات شمشیربازی این نوع حرکت ها نقاط ضعفی هم دارند. نقطه ضعف اتک های دو درست مانند همة

ت مسافزیرا که حمله باید در بخش دوم حرکت آغاز شود،  فاصله مشکل زیادی دارد. چون نجی هیچ مشکلی ندارد اما با مسئلةزمان س مسئلة

 موجود برای اجرای حمله خیلی بیشتر از مسافت مورد نیاز جهت اجرای دفاع خواهد بود.
 

نی، ی های فوانایت ،نهایتا باید بگوییم که تمام این موارد نسبی می باشد. موفقیت هر حرکت ارتباط مستقیمی به شرایط دو بازیکن دارد از قبیل

وجه تر باید ت قابلیت های های فیزیکی، کشش، طول پاها، سرعت، زمان عکس العمل، قدرت آنالیز و پیش بینی حرکات طرف مقابل. از همه مهم

 بازیکن زیربنای اساسی این مفاهیم را تشکیل می دهد. . با این وجود، دانش و درکنیستین تضم قابلداشته باشیم که موفقیت هرگز 
 

                                           
 بازیکن سمت چپ فنتی را به مرحله اجرا گذاشته که در نتیجه دفاع کوارت حریف را فریب داده است.
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 نکات مربیگری
ه دادن ی ضربه. توسعنمی شود، فنت و حرکت نهای بیشتر از دو اتک مرکب بکار برده کنیم که در بازی های فلوره مدرن از ابتدا باید این را درک

زمان را به دفاع کننده خواهد داد تا خودش را جمع و جور کند و احتمال از دست دادن  ،اتک مرکب، در صورت امکان، به سه حرکت یا بیشتر

 ما فقط بر سه نوع از این تک های مرکب تمرکز خواهیم کرد: 2درجه  ه هرحال در دورةزمان و فاصله نیز وجود خواهد داشت. ب

 جانبی، فریب دفاع نت مستقیمف. 

 دایره ای، فریب دفاع فنت مستقیم. 

 نیم دایره ای، فریب دفاع ینفنت پای. 

 

درگیری یا تغییر مسیر درگیری حریف را  ،اجرا شود، در این صورت آن حرکت غیر مستقیمممکن است که فنت با یکی از حرکت های  توجه:

 ذیل اجرا می شوند:این حرکت ها اساسا به شرح  فریب خواهد داد.
 

 فریب دفاع جانبی

  دهیم. شمشیر هدف را مورد تهدید قرار میفنت در یک مسیر مستقیم اجرا می شود، بدین ترتیب که دست راست می شود و با پوینت 

 .دفاع جانبی از عرض هدف می گذرد 

 خود را از دور گارد شمشیر دفاع کننده رد می کند، دست را راست نگه می دارد و حرکت پوینت به  ةدر همان زمان اتک کننده تیغ

 اندازه ای باز می کند تا با شمشیر و دست دفاع کننده هماهنگ شود.
 

 فریب دفاع دایره ای

 را با یک ردکن کونتر فریب می دهد. دفاع کننده این بار یک دفاع دایره ای را امتحان می کند که اتک کننده آن ،بعد از اجرای فنت 

 

 فریب دفاع نیم دایره ای

 اجرا می شود و در همان زمان تیغة اتک کننده با ردکن  ین مورد نظردفاع پای ین دفاع کننده ارسال می شود.این بار فنت به هدف پای

 ین باال آن را فریب می دهد.پای
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 پروژه )حل مسئله(
ه داگر در هنگام آموزش های گروهی از این شیوه آموزش اتک های مرکب استفاده شود، برای آنها توضیح دهید که آنها دارند از اتک ساده استفا

 برای مثال، ردکن، و آن بطور مداوم با یک دفاع دایره ای مورد دفاع واقع می شود. این را برای کالس نمایش دهید، بدین صورت که  -می کنند 

را  ای دایره عشما دفاع را اجرا می کنید، سپس از کالس بخواهید تا خودشان تمرین کنند و خودشان بیابند که چگونه باید فنت را اجرا کنند و دفا

 اساسی را برایشان بگویید تا به خاطر داشته باشند، مانند:  ، یک یا دو نکتةفریب دهند
 

 و فریب باید راست باشد. دست مسلح در هنگام اجرای فنت 

 .حرکت فریب را به اندازه ای باز نگه دارید تا بتوان آن را از دور شمشیر و دست مسلح حریف گذراند 

 .در این مرحله از آموزش، تا زمانی که دفاع حریف فریب داده نشده است حمله را آغاز نکنید 

 

را  د. هر زمانی که آنها سه نوع دفاعپیدا کنند نتایج بیشتری عایدشان خواهد ش صورتی که از بازیکنان بخواهیم خودشان حرکت های فریب را در

ف کش ، آنها می تواند درس مفیدی دربارةگرفتند، جانبی: دایره ای و نیم دایره ای، و اطالعات کامل در مورد اتک های مرکب داشتند یادکامال 

 تمامی ترکیب های محتمل اتک های مرکب، داشته باشند.
 

                                                  
 فریب دفاع دایره ای کوارت                                 فریب دفاع دایره ای سیکس              

 

 
 فریب دفاع نیم دایره ای اکتاو  -فنت پائین 

 


