
 

 

ایران سابر بنام قهرمانانیکی از مصاحبه با   

 زپیشرفت و توسعه آرزوی هر جامعة بشری است و خانوادة شمشیربازی کشور عزیزمان ایران از این قاعده مستثنا نیست. خانواده ای که سرشار ا

 جرقة کوچک همان حمایت هایی است کهکه شکوفا شدن آنها به یک جرقة کوچک نیاز دارد. و این  استاستعدادها و پشتوانه های متعددی 

شمشیربازی با وجود چند نخبة متخصص عاشق توانسته است چایگاه معتنابهی در  ،شود. در سال های اخیرعنایت از طرف مسئولین  بایست می

ی شایسته افتخار می کند، دنیا برای خود باز کند و چندین چهرة جهانی به دنیا معرفی کند. خانوادة شمشیربازی ضمن اینکه به این چهره ها

ر د و راز شمشیربازی رمزدنیای پر وبالگ  ه طی کند.دوست دارد از برنامه های آنها سرمشق بگیرد تا این راه را به خوبی و بهتر از گذشت

تگوی فراستای انتشار مصاحبه های خود با قهرمانان بزرگ و نامدار دنیا افتخار دارد که این هفته با یکی از استعدادهای درخشان استان گیالن گ

 که یکی از اعضای اصلی تیم ملی سابر المپیکی ایران می باشد. امیدوار محمد رهبریو این دالور کسی نیست جز دوستانه ای داشته باشد. 

 به مورد پسند عزیزان وبخوان ما قرار گیرد.هستیم که این مصاح

 

 لطفا خودتان را معرفی کنید؟ .1
 

 ة سابر هستم.ری عضو تیم ملی شمشیربازی در اسلحبه نام خدا. بنده محمد رهب
 

 شما در چه سنی شمشیربازی را شروع کردید و در کجا؟ .2
 

 شمشیربازی را آغاز کردم.سالگی و در باشگاه عضدی رشت  61من از سن 
 

 چرا شمشیربازی را انتخاب کردید و نظرتان در مورد آن چیست؟ .3
 

 ستانم که در شمشیربازی فعالیتبه پیشنهاد یکی از دو . روزیمن قبال هیچ گونه اطالعاتی از این رشته نداشتم و والیبال کار می کردم

ونم و هر موقعی که ایشان را می بینم از او تشکر فراوان می کنم که مرا با کرد وارد این رشته شدم و همیشه از این دوست گلم ممن می

 .ودتر وارد چنین رشته ای نشده بودمو در حال حاضر پشیمان هستم که چرا ز .چنین ورزشی آشنا کرد
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 سابر را انتخاب کردید؟اسلحة چرا  .4
 

گرفتند و از ویژگی های فردی من پرسیدند. برای من گفتند که این رشته  باشگاه از من تست هایی انموقعی که وارد باشگاه شدم مربی

شیطان بودم، دوست داشتم ورزشی را  خیلی جنگندگی باالتری دارد و خشونت در آن بیشتر است. و از آن جایی که من در دوران کودکی

 تجربه کنم که هیجان باالتری داشته باشد.
 

 
 

 باره شمشیربازی را انتخاب می کنید؟حال اگر به عقب برگردید، آیا دو .5
 

در صورتی که روزی به عقب برگردم من صد در صد دوباره شمشیربازی را شروع می کنم و صد در صد همین رشتة سابر را آغاز می کنم. 

که هر چه بیشتر به جلو می روم  دوست داشتم خیلی زودتر وارد این ورزش می شدم، یعنی از سن خیلی پایین تر. چون ،و اگر می شد

 بینم که اگر من عقبة بهتر و تجربة بیشتری می داشتم االن بیشتر به درد من می خورد. می
 

 از خاطرات کودکی خود بگویید؟ .6
 

ی و کارت زک تر بودم تو کوچه بازی های تیله بابیشتر معمولی بودم. وقتی خیلی کوچمن در دوران کودکی نه بچة شلوغی بودم و نه آرام و 

فوتبال هم بازی می کردیم. ولی وقتی بزرگ تر شدم رفتم سراغ باشگاه و ورزش های مختلفی را امتحان کردم مانند  البته بازی می کردیم.

 در همین حین ادامه دادم.نیز والیبال، شطرنج، فوتبال و خیلی از رشته های دیگر را 
 

برای من یک اتفاق بزرگ بود زیرا من موقعی که در بچگی در ورزش های مختلف فعال بودم آرزوی عضویت در تیم  اولین سفر شمشیربازی

. این اولین اعزام من به مسابقات قهرمانی جوانان آسیا شدمدر شمشیربازی به این آرزو رسیدم بسیار خوشحال  که ملی را داشتم و موقعی

توانستم مدال برنز قهرمانی  ی خودمانه در این اولین مسابقة برون مرزم ملی درآمدم، و خوشبختبود که باورم نمی شد که به عضویت تی

 را کسب کنم که یک اتفاق خوب و بزرگی برای من بود. و این جزو بهترین خاطره های ورزشی من می باشد.  آسیا
 

 تا به حال کسب کرده اید؟ و مقام چند مدال .7
 

مدال جام جهانی تا به حال کسب کرده ام که جزو باارزش ترین  4بصورت دقیق نمی دانم، و لی در مجموع را که  ی کشوریتعداد مدال ها

مدال المپیاد دانشجویان  2 ،عالوه مختلف بوده است، به دست آورده ام. بهمدال بازی های آسیایی که از دو دورة  2. ندمدال های من هست

 مدال از قهرمانی آسیا و تورنمنت های مختلف دارم. 22است. در مجموع من حدود جهان که یکی از آنها انفرادی و یکی تیمی 
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 ردید؟شما در چه تاریخی و در کجا کسب ک کشوری، آسیایی و جهانی اولین مدال .8
 

ی چین بود. شانگها 2262بود و در ردة بزرگساالن قهرمانی آسیای  2266اولین مدال آسیایی من در قهرمانی آسیای جوانان تایلند در سال 

 اما در جام های جهانی اولین مدال من در سنگال بود که توانستیم اولین طالی جهانی را به دست بیاوریم. 
 

 
 

 المپیک ریو چه تاثیری روی شما گذاشته است؟ شرکت دو دوست تان مجتبی عابدینی و علی پاکدامن در خاطرة .9
 

المپیک یک آوردگاه بسیار بزرگی است. من هم خیلی دوست دارم که در این مسابقات شرکت کنم و شرکت در این بازی ها به عنوان یکی 

درخشش آنها را ببینم. متاسفانه  کارها می دانم. من برای مسابقات مجتبی و علی لحظه شماری می کردم تا اینکهشاز افتخارات بزرگ ورز

ات علی را نشان ندادند. اما موقعی که بازی های مجتبی را نشان می دادند من آنقدر داد و فریاد می کردم که صدای دا و سیما مسابقص

برگزار می شد. حرص و جوش زیادی خوردم چون دوست داشتم نیمه شب  ،به وقت ایران ،همسایه در آمده بود، چون اکثر مسابقات مجتبی

ازی می شود گفت که مجتبی دراین ب نه نتوانست به فینال صعود کند خیلی ناراحت و عصبی شدم.ولی وقتی متاسفا ،بازی هایش را ببرد

و خیلی جاهای دیگری هم می تواند در آینده  کار بزرگی در تاریخ شمشیربازی ایران کرد. علی هم خیلی جاهای دیگر خودش را ثابت کرد

 ز آنچه تصور می کنیم خواهد شد.خودش را ثابت کند. من مطمئنم که علی روزی خیلی بیشتر ا
 

 چگونه بود. 2121حس شما در هنگام قطعی شدن سهمیة ایران برای المپیک  .11
 

. ما برای این حس خیلی زحمت کشیدیم، خیلی سختی ها کشیدیم و دوست داشتیم هر چه زودتر این اتفاق مطمئنا حس خیلی خوبی بود

ن از بابت ایران را حتمی کنیم و خیال ما در مسابقات لهستان توانستیم سهمیةبیافتد و لی متاسفانه بطور مرتب به تعویق می افتاد. باالخره 
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مدال گرفتن در  تیم برای نتیجه گیری در المپیک آماده کنیم. و تنها هدف بعدی همة اعضاید. و رفتیم که خودمان را سهمیه راحت ش

 المپیک شده بود. 
 

 ایران باشید؟ 2121آیا فکر می کنید که شما جزو تیم المپیک  .11
 

م در این تیم باشم در درجة اول من تمام سعی خودم را می کنم تا شایستگی حضور در المپیک را نشان دهم و حس می کنم که می توان

 و با هم نتیجه بگیریم. البته این به صالحدید مربی بستگی خواهد داشت ولی به نظر خودم، هستم و ان شاءاهلل که باشم.
 

 
  

 16شما در رده بندی جهانی از مجتبی و علی عقب تر هستید، آیا برنامه ای ندارید که بتوانید بعد از المپیک شما هم در جمع   .12

 نفر دنیا باشید؟
 

چرا، چنین تصمیمی دارم و لی نه بعد از المپیک. در حال حاضر در این دوران قرنطینة کورونا تمام سعی خود را می کنم و از خودم غافل 

نفر برتر رنکینگ جهان قرار بگیرم. ضمن  61شده ام و تمریناتم را بصورت مرتب انجام می دهم. امیدوارم بتوانم قبل از المپیک در جمع ن

 اینکه برای مسابقات آینده برنامه ریزی ویژه ای دارم.
 

 اولین مربی شما که بود؟ .13
 

با چند مربی، در حاضر در حال کار  همکاریبودند. و تا به امروز پس از خلیلی راد  آقایان مهجور و نیما اولین مربیان من در شهر رشت

با سال از زمان همکاری با ایشان گذشته است و خوشبختانه من هنوز  62کردن با آخرین مربی خودم آقای فخری هستم. در حال حاضر 

یخ شمشیربازی ایران جزو تاپ ترین مربی ها، البته نه من فکر می کنم ایشان در تاره ام. باشد برخورد نکردن که بهتر از ایشا مربیهیچ 

 هستند. نیز تنها در ایران بلکه در جهان
 

 در دست آوردهای تان چیست؟ فعلی شما نقش مربی .14
 

رنکینگ ما  تیم و موقعی که تمرینات خودمان را با ایشان شروع کردیم دارندآقای فخری  را بیشترین و باالترین نقش در بزرگ شدن این تیم

است  شده ایم. پس مطمئنا دلسوزی های ایشان بوده هم دنیا را داشت، اما االن می بینید که در برخی مسابقات جام جهانی حتی قهرمان 24
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 که توانسته ایم به چنین درجه ای برسیم. البته نباید از مدیریت خوب آقای باقرزاده نیز غافل بشویم که تا اینجا به خوبی از تیم حمایت

 کرده اند. ولی بیشترین نقش در دست آوردهایی که تا به حال به دست آمده است متعلق به آقای فخری است.
 

 
 

 رابطة شما با مربی چگونه است؟ .15
 

ازیکنان را ب نبود. ضمن اینکه آقای فخری همة صمیمیت بین اعضای تیمما رابطة خیلی خوبی است، زیرا اگر اینچنین نبود اینقدر  رابطة

به عنوان فرزندان خود می داند و ما ایشان را به عنوان بزرگ ترین نقش آفرین شمشیربازی و همچنین پدرمان می دانیم. ایشان همیشه 

 برای ما زحمت کشیده است و ما مخلصانه قدردان او هستیم.
 

 آیا شما نگران المپیک نیستید؟ .16
 

حتمال کنسل شدن بازی ها را شنیده ام و از این موضوع خیلی ناراحت هستم. و تنها معضلی چرا؟ راستش را بخواهید، من چند بار خبر ا

 که بنده در پیش رو دارم این است که المپیک برگزار شود، و هیچ چیز دیگر برای من به این اندازه نگران کننده نیست.
 

 چقدر در نتایج شما تاثیر داشته است؟ و تغذیه بدنسازی .17
 

و من فکر می کنم که از زمانی که ما . همین بدنسازی بوده است ما شمشیربازی اخیر یکی از پایه های اصلی پیشرفتمی شود گفت که 

و یک پله به جلو رفتیم. ضمن اینکه ورزشکار حرفه ای  یک گام به جلو برداشتیم ،بدنسازی صحیح را در شمشیربازی آغاز کردیم

انند تغذیة او باید زیر نظر یک متخصص باشد، و باید بدالبته خیلی چیزها را باید رعایت کند. باید به تغذیة خود خیلی خوب رسیدگی کند و 

 نباید مصرف کند. را که چه چیزهایی باید بخورد و چه چیزهایی
 

 آیا آمادگی ذهنی در شمشیربازی مهم است؟ .18
 

. آقای قاضی عسکر کمک فراوانی در این زمینه به تیم ما کرده است. من آمادگی ذهنی تاثیر عجیبی در پیشرفت شمشیربازها دارد

 خیلی چیزها را هنوز یاد نگرفته ایم و باید بیاموزیم! ومعتقدم که ما در بخش روانشناسی ورزشی تازه در اول راه هستیم. 
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 ه تمرین در هفته مورد نیاز است؟ه تجربة شما برای قهرمانی چند جلسبا توجه ب .19
 

)ویژه اردوها( تمرین داشته  جلسه 12جلسه الی  11حد اقل هفته ای  که قصد دارد برای قهرمانی ورزش کند بطور میانگین بایدکسی 

در هفته باشد. حتی در دورة  روز 5نباید کمتر چند جلسه ریکاوری نیاز دارد. و در بقیة سال تمرینات او به هم  هر مسابقهباشد. بعد از 

. و یکی از چیزهایی که باعث اُفت نکردن بدن بازیکن می شود، روز در هفته تمرین داشته باشیم 2د بعد از مسابقات حد اقل بای ریکاوری

 تمرین ها می باشد.  نهمی
 

 
  

 چیست؟شمشیربازی ایران  قهرمانی جهان مدالاولین نظر شما در مورد  .21
 

. و تا موقعی که کسی اولین ها جزو سخت ترین هاست. همیشه کار بسیار بزرگ و ارزشمندی را انجام داد عابدینی در این مسابقات واقعا

آن مدال را کسب نکرده باشد، چنین اتفاقی در ذهن همه جزو غیر ممکن هاست. مجتبی هم واقعا ثابت کرده است که به خوبی می تواند 

می شود گفت که گرفتن مدال برنز قهرمانی جهان در  را به بهترین وجه انجام داد. رگاز عهدة کارهای غیر ممکن برآید، و این کار بز

ر ایران رخ داد. ایشان که اتفاق حضور ایران د بزرگ ترین اتفاقی بود کد در تاریخ شمشیربازیبوداپست یک اتفاق بسیار نادری بود و 

 به نام خودش ثبت کرد. المپیک را خودش رقم زده بود، دوباره کسب مدال قهرمانی جهان را 
 

 ادامه دهید؟ به شمشیربازی شما متولد چه سالی هستید و فکر می کنید تا چند سال دیگر می توانید .21
 

و چقدر می توانم در  چه زمانیتا  ،هستم و حضورم در صحنه های جهانی به این بستگی دارد که شرایط چگونه باشد 6232من متولد 

می توانم مفید واقع بشوم جای همین سطح بازی کنم. و هر موقعی که تیم دیگر به من احتیاج نداشته باشد و حس کنم که برای تیم ن

 .خواهم دادرا به جوان ترها  خود
 

د و تصمیم به کناره بطور طبیعی در مسیر پر پیچ و خم شما موانع زیادی داشتید، آیا لحظاتی وجود داشت که خسته شوی .22

 گیری کنید؟
 

ن آ بله. دقیقا. تا به حال زیاد خسته شده ام. در واقع به هر مسابقه ای که بروید و نتیجه نگیرید از نظر روحی خیلی خسته می شوید. اما به

 .ز زندگی من شده استورزش جزئی اصورتی که بخواهم ورزش را کنار بگذارم، خیر، زیرا این ورزش را خیلی دوست دارم. ضمن اینکه 
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و مطمئنا اگر بازی را کنار بگذارم سعی خواهم کرد تا به شکل دیگری در خود شمشیربازی باشم و آموخته هایم را به کسانی که تازه وارد 

 این ورزش می شوند آموزش به دهم.
 

 
 

 ؟التحصیل شده ایدمی کنید یا فارغ تحصیل  و اکنون در چه رشته ای است به کجا رسید شما تحصیالت .23
 

 من کارشناس تربیت بدنی هستم.
 

 آیا شما از بورسیه دانشگاه استفاده کرده اید؟ .24
 

 خیر. من از بورسیة دانشگاه استفاده نکردم و مدرک خودم را از دانشگاه آزاد گرفته ام.
 

 در مدت قرنطینه تمرینات خود را چگونه گذرانده اید؟ .25
 

در خانه سعی می کردم با یک سری حرکت های غیر هوازی تمرین  امکان پذیر نبود.از خانه آمدن  اوایل که خیلی سخت بود، چون بیرون

. شنا، شکم و دراز و نشست و تمرین هایی از این قبیل را انجام می دادم. و بعد از اینکه شدت قرنطینه کم تر شد، صبح ها یا بعد از کنم

 . و از موقعی که باشگاه بازگشایی شد برای تمرین به آنجا می روم.دویدمبه ارتفاعات می رفتم یا کنار ساحل می ظهرها 
 

 توصیه ای دارید؟ چه شمشیربازان برای دشوار دورة این تمرینات مورد در .26
 

تنها توصیه ای که می توانم داشته باشم اینکه هر جوری که شده تمرینات خودشان را انجام دهند و به این فکر نباشند که بعد از کورونا 

شروع می کنیم یا انشاهلل از هفتة آینده شروع می کنیم. کار هر روز را در همان روز انجام دهند و هیچ موقع از تمرینات خودشان دست 

 .تنها راه موفقیت انسان تمرین و پشتکار استزیرا برندارند. 
 

 ؟خود برای ما بگوییددوران قهرمانی  بدترین لحظه هایبهترین و از  .27
 

بهترین آنها طالی سنگال بود یا اولین مدال جوانان من بود. اولین مدال بزرگساالنی  داشتم. اما یخدا را شکر می کنم که دوران خوب زیاد

 دست آوردم هم فراموش شدنی نیست.که در شانگهای به 
 

 بدترین اتفاقات زندگی من هم جاهایی بود که در مسابقاتی جهانی چهارم شدیم و دست مان از مدال باز ماند.
 

 بشود، آن چیست؟ محمد رهبری، محمدرا بخواهم که باعث شده است  یاگر من از شما یک خصوصیت .28
 

یک تیم خوب داشتم. من همیشه سعی کردم تا در  و تاثیر داشته است اینکه یک مربی خوب یکی از خصوصیت های اصلی که در پیشرفتم

مرینات تکنار این تیم پیشرفت کنم. من همیشه برای تمریناتم هدف داشتم و برای این هدف به خوبی برنامه ریزی کردم. می شود گفت که 



  مصاحبه با یکی از شمشیربازهای بنام ایران  عباسعلی فاریابی

  

8 
 

فردی، سرعت، قدرت بدنی باالی و استعداد خدادادی که داشتم خیلی باعث ترقی من شده است. از نظر ویژگی های  درست و به اندازه

 به موفقیت من کمک کرد.
 

 
 

 چه زمانی قصد دارید خود را بازنشسته کنید؟به نظر شما یک شمشیربازی تا چه سنی می تواند در سطح قهرمانی بماند و شما  .29
 

 مناسب باشد. سالگی 35فکر می کنم تا 
 

 از نظر شما کیست؟نیا در رشتة سابر حال حاضر د بهترین بازیکن .31
 

 آقای اوه از کره در حال حاضر بهترین سابریست دنیاست.

 

 شما در مورد ورزش ایران در کل و شمشیربازی بخصوص چیست؟ نظر .31
 

اهد ال های اخیر شدر ایران ورزشکارهایی مستعد بسیار خوبی داریم ولی متاسفانه حمایت ها خیلی ضعیف هست. رشتة شمشیربازی در س

مطمئنا هر چقدر حمایت ها بیشتر بشود، پیشرفت شمشیربازی هم  .پیشرفت های زیادی شده است و لی به اندازة الزم به آن نرسیده اند

 بیشتر خواهد شد.
 

 نظر شما در مورد مهاجرت ورزشکاران و متخصصین ورزش چیست؟ .32
 

د. به طور مطمئن هر ورزشکاری به فکر ند در ایران ورزش کنناست که دیگر نمی توان اند به درجه ای رسیده انیورزشکارحتما چنین 

یگر دخود هست و با توجه به اتفاقات ناخوشایندی که برای او به وقوع می پیوندند تصمیم می گیرد که به کشورهای  و بیشتر پیشرفت بهتر

 عزیمت کند.
 



  مصاحبه با یکی از شمشیربازهای بنام ایران  عباسعلی فاریابی

  

9 
 

 چیست؟مورد ورزش گیالن در مجموع و شمشیربازی باالخص  در با توجه به اینگه شما گیالنی هستید، نظر شما .33
 

ورزش گیالن دارای پتانسیل خیلی باالیی است، ضمن اینکه ورزشکاران رشتة شمشیربازی فرصت پیشرفت زیادی دارند، اما نیاز به مقداری 

 طور حتم خواهند رسید.حمایت دارند. من معتقدم که در چند سال آینده گیالنی ها به جایگاهی که الیق آن هستند، ب
 

 
 

 این تیم چه تاثیری روی شمشیربازی گیالن گذاشته است؟ در حضور شما در تیم ملی و کسب نتایج درخشان .34
 

 این اتفاق تاثیرات مثبتی داشته است و عالقمندان فراوانی وارد این ورزش شده اند. هنوز هم این ورزش در گیالن خیلی پتانسیل دارد و ما

 خیلی زیاد در آن پیشرفت داشته باشیم.می توانیم 
 

 آیا شما ازدواج کرده اید و در صورتی که هنوز موفق به ازدواج نشده اید، نظر شما در مورد ازدواج در این شرایط چیست؟ .35
 

جوانان اصال میسر نیست بنده هنوز ازدواج نکرده ام و به این زودی هم قصد آن را ندارم. من معتقدم که در حال حاضر موقعیت ازدواج برای 

 ندارند. وجود برای ازدواج هم و شرایط خوبی
 

 نظر شما در مورد کورونا چیست و فکر می کنید سرنوشت دنیا چه خواهد شد؟ .36
 

ن چه زودتر راه حلی برای آما را هم متاثر کرد. انشاهلل هر خوب، این ویروس، ویروس خانمان سوزی بود که همه را بیچاره کرده است. آیندة

 ن برود.از بی پیدا شود و این اپیدمی تمام شود و این ویروس لعنتی
 

 سخن پایانی خود را برای شمشیربازان ایران بفرمایید. .37
 

را  شتر کنند تا شمشیربازها سنگر خوددر درجة اول، بنده از شما خیلی ممنونم. امیدوارم که مسئولین حمایت های خود را از شمشیربازی بی

کماکان حفظ کنند. باید گفت که شمشیربازها در حال حاضر بدون هیچ چشمداشتی درحال تمرین هستند، اما اگر حمایت بشوند مطمئنا 

 در آینده بهترین نتایج را کسب خواهند کرد.
 

 می باشد. تمرین، تمرین، تمرین و تمرینپایانی بنده برای شمشیربازان  و توصیه 
 

تخار اف قهرمانان به تک تک شما دنیای پر رمز و راز شمشیربازیوبالگ محمد جان سپاس فراوان از اینکه وقت خود را در اختیار ما گذاشتید. 

 باالخص تیم ملی سابر ایران در المپیک آتی و سایر رویدادهای جهانی ورزش شمشیربازیروز افزون درخشش  پیروزی و. آرزوی قلبی ما می کند

 است. یا حق!
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