
 ؟؟؟فرانسوی نسبت به دستة هفتیری مزیت دارد آیا دستة

 "نظر چند مربی و بازیکن"

 (91/3/9311) عباسعلی فاریابی :ترجمه

 4102، دارندة مدال برنز مسابقات قهرمانی پیشکسوتان جهان در سال جیمز جفریز

شمشیر اضافه  طول ی بهسانتیمتر چند اپه دراین . شود می نامیده pomelling آن (عقب انتهای) از باتون فرانسوی دستة نگهداشتن روش

ن باتون گرفت با و هم از ته دسته گارد، نزدیکدر  شست انگشت با توان هم می را فرانسوی دستة. باشد هم مطلوب بسیار تواند می که کند می

 هاییمشیربازش به همین علت،. است خیلی کم تر از دستة هفتیری فرانسوی اطمینان و استواری دستة حال، این با. داشتنگه دست کف شمشیر با

 ادهاستف دستة هفتیری از که آنهایی که حالی در. "نوک بزنند" به دست حریف دهند می ترجیح از دستة فرانسوی استفاده می کنند که

 رانسویف از دستة شمشیرباز یک که هنگامی که است این من احساس. کنند دفاع یا بایند را حریف ةتیغ دهند می ترجیحبیشتر  کنند، می

به  سبتنیعنی اینکه این دسته  ،کرده است نظر صرف این دسته اصلی مزیت از به دست گیرد، در واقع و آن را از نزدیک گارد ،استفاده می کند

 .در زمینة دفاع و بایند خیلی ضعیف تر خواهد بود دستة هفتیری

 

 0791 پیتمن از سال برایان شاگرد. رشته 3تفریحی در هر  بازیکن ،دونل مک گودفری

اما همه اذغان دارند که بین  .استفاده می کرده اند فرانسوی فلوریست و تعداد بسیار زیادی اپه ایست برخورد کرده ام که از دستة چند با من

 اغلبیت شمشیربازها دستة هفتیری ارجح تر است.

 .است فرانسوی دسته های به شبیه دانم می من که آنجا تا البته، ابردستة س

 ه کار گیریب تکنیک به این منظور که ،استفاده کنند فرانسوی از دستة خود مبتدیان که ددار اصرار سنتی یا و نخبه مربی یک فقط روزها این

تر  تهلیل بهره گرفتن از مچ دست، آهساز دسته های هفتیری که حرکات آن، به د قبل از شروع استفاده تئوری از نظر. دنبگیر  یادکامال را ناانگشت

رفتن از بهره گ کنترل نوک توسط انگشت ها بهتر انجام می شود، استفاده شود. که فرانسوی های تر است، بهتر است که از دسته آن کم و دقت

رتب به م خود ای حرفه دوران طول در شمشیربازها بیشتر سبب می شود که و اشتباه است ،را تضعیف می کند تکنیک که دسته های هفتیری

 هاشیربازشم از برخی ".سخت است ،بد اصالح تکنیک" که: است این او ، جواببپرسیدکاری  کهنه مربی هر از. حرکات خود باشند اصالح دنبال

اصالح  برای خاصی جای هیچ و گیریم می یادما معموال عادت های بد را راحت . عادت های بد خود نیستند تغییر به قادر دیگر منخود  مانند

 .دهیم مین اختصاص آنها
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ر بیشتر طول شمشی تا دمی دارن نگه( باتون) آن انتهای از را دستهمعموال اپه ایست ها بیشتر دوست دارند از دستة فرانسوی استفاده کنند. آنها 

 .کند می را کم حمله نوک در هنگام کنترل خود اینو . داشته باشند حریف به شود و دسترسی بیشتری

قرار  هایی موقعیت در را نوک و داده زاویه را تیغه تا دهد می شما به را امکان این زیرا دهند، می ترجیح را فرانسوی دستة نیز فلوریست ها برخی

 و دهش تعیین پیش از یحالت در را دست ،آن مختلف های حطر به توجه با دستة هفتیری .کند هدایتآن را  تواند نمیای  تپانچه دستة که دهد

 .شود می قفل قرار می دهد که دست در آن محدود

 

 دو نوع دستة هفتیری در کنار دستة فرانسوی

 ها انگشت نوک با شمشیر را و گرفت دست با را دسته کل باید آن گرفتن هنگام چگونه که خواهید دیدهفتیری  به دست گرفتن یک دستةبا 

هنگام کنترل نوک با انگشتان، رها کردن یا شُل کردن دسته غیر ممکن و یا ریسک پذیر  که است شده باعث این نوع دستة طراحی. کرد کنترل

 . ندارد وجود ای تپانچه ضمن اینکه امتیاز های دستة فرانسوی در دستة .باشد

 

 اپه ایست ینکهتا ا ،استو صاف تر کمی چاق تر  اپهآن این است که دستة  استثناءتنها . است فلوره مشابه تقریباً اپه سنتی فرانسوی دستة توجه:

 .بگیرد محکم کافی اندازة به و راحتی به را خود ةاسلح دبتوان
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 گیالن شک

 نابراینب باشد، داشته بیشتری مانور قابلیت که است شده طراحی ای گونه به فرانسوی دستة. ددار راخودش  کاربرد نوع دسته کدام از این دو هر

 این. است برخوردار بیشتری قدرت از دستدر کف  نشستن نحوة دلیل به اما دستة هفتیری. داشت خواهید سالح روی بیشتری کنترل شما

 یشترب را فرانسوی دستة شخصاً من. گوناگونی دارد های روش آموزش آنها که اند شده ساخته شمشیربازی مختلف مکتب های بر اساس ها هدست

 .است متداول بسیار دستة هفتیری ای حرفه شمشیربازی در اما دارم، دوست

 

 ، داور رسمیزاک گلن

به دو صورت  ار شمشیر کنترل شما کار این انجام با اما .که شمشیرتان کمی بلندتر بشود دهد می امکان شما به از ته فرانسوی گرفتن دستة. بله

 افیاض حس همچنین شما. دهید میطبیعتا قدرت نفوذ بیشتری به حریف  ،شمشیر نوک و دست بین فاصله افزایش با - دهید می دست از

 .از دست می دهید ،را دهد می شما به نوک شمشیر که دستة هفتیری و دست بین ارتباط

. است 01/01 تقریباً از دسته های فرانسوی و هفتیری شمشیربازها نسبت استفاده است، مهم بسیار بیشتر به حریف یدسترس آن در که ،اپه در

 .کنند می استفاده دسته های هفتیری از اکثراً هاشمشیرباز است، اهمیت کم بسیار اضافی دسترسی که جایی ،فلوره در

 درمت مک رایلی

 .دهندرا با این دسته انجام  آموزش ترجیح می دهند که ،در فلوره حداقل مربیان، که دارد وجود دلیل یک. بله

دن تان در ب بد های تعاد امکان شکل گرفتن کنید، شروع دسته این بارا  شما اگرو . انجام شود مچ کال با حرکاتدستة هفتیری باعث می شود 

را  ماش فرانسه ةاما دست. شود تانت دس در درد ایجاد باعث تواند می ،دستة مناسبی را انتخاب نکرده باشید اگر ضمن اینکه ،خواهد داشتوجود 

 تر وچکک های ریپوست و تر نرم حرکات منجر به اینو  .شانه یا آرنج دست، مچ تان کنترل کنید، نه باوادار می کند که شمشیر را با انگشتان 

 .دشو می


