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هم  ایدش. بازیکنان سفید لباس و اسلحه: دارید یاد بهتم به طور ح را مورد دو احتماالً ،باشید دیده را شمشیربازی مسابقةیک  حال به تا اگر

 می پوشند. لباس سفید هاشمشیرباز چرا که باشید افتاده فکر به این گاهی اوقات

 

 نگردیدن عالمت اصابت ضربة حریف روی  الکترونیکی، از اختراع سیستم های قبل اوایل، در زیرا به تن می کنند سفید لباس شمشیربازها

 ماشین ختراعا از قبلضمن اینکه . بدن یکی از بازیکنان خیلی کمک می کرد با شمشیر تماس به قضاوت داور در هنگام این. تر بود آسان سفید

 .بود شستشو برای رنگ ترین ساده سفید رنگ ،زدایی لکه تولید مواد و لباسشویی

 بیاندازیم: مه اکرد پیدا آنچه به نگاهیبیایید با هم . دارد وجود نیز شمشیربازی سفید لباس مورد در دیگر دلیل چندالبته 

 تاریخچة لباس سفید شمشیربازی

 .است شده تکامل دچار آن کامال فرم لباس ،تا به حال شروع زمان از البته .گرددبر می  میالدی شانزدهم قرن به شمشیربازیتاریخچة ورزش 

 ایه پوشاک از ها لباس این. ی را می پوشیدندرنگارنگ و مختلف های لباس که بازیکنان دهد می نشان به جا مانده از آن دوران اولیه هنری آثار

 .تشکیل می شد تر مالیم هایرنگ  تا گرفته برق و پرزرق گران قیمت

 ونیفرم استانداردی وجود نداشته است.ابنابراین در گذشته 

مبارزه  سفید های پیراهن و تنها با ،را در می آوردند خود های جلیقه و کتمی دهد که شمشیربازان  نشان هنری آثار میالدی، 71 قرن اواخر در

 .باشدشده  منجر بینیم می امروزه که استانداردی سفید رنگ به است ممکن ینهم. می کردند

 :در اینجا نظر شما را به برخی از آنها جلب می کنم. پوشند می سفید لباس شمشیریازها چرا که دارد وجود دیگر نیز احتمال چند

 سهولت تمیز کردن

 زها،رو آن درزیرا . بود تر ساده آن کردن تمیز و تر ارزان آن تهیه زیاد احتمال به زیرا ندمی پوشید سفیدلباس  71 قرن یشمشیربازهااغلب 

 .ه استنداشت وجود گیری لکه های اسپری یا لباسشویی ماشین هیچ
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. ودر نمی از بین زمان مرور به و کند نمی رنگ آن هیچ تغییر ،شستشو برابر برعکس سایر رنگ ها در اما شود، می دار لکه راحتی به سفید

 .ددگر می باز اصلی خود و روشن رنگ به دوباره ،قرار می دهید آفتاب نور ضمعر در را آن و بشویید را سفید لباس تکه یک شما که هنگامی

 بسیاری دمور در این. دش می پوشیده مسابقات در که کردیم سفید شمشیربازی سفید و رسمی لباس دیدن به شروع ما که بود نوزدهم قرن حدود

 .شمشیربازی در فقط نهو  ،است صادقنیز  ها ورزش از

 دهد می نشان خوبی به را جوهر و خون رنگ

ه ها و در این مبارز. شد می برگزار اروپا سراسر در غیرقانونی دوئل ،شود تلقی ورزش یکبه عنوان  شمشیربازی اینکه از قبل نخست روزهای در

 .جنگیدندبا هم می  "اول خون" ریختن زمان تا حریف ها

 .است یربازیشمش سفید لباس أمنش این که معتقدند مردم از برخی بنابراین است، تر آسان بسیار سفید رنگ روی بر خون دیدن که است بدیهی

 دمان باقی همچنان سفید لباس تغییر ماهیت داد، واقعی ورزشی رویداد یک به غیرقانونی های دوئل از ورزش این که همان گونه

 .شود تر راحت امتیازدار شد که تشخیص ضربه های می باعث زیرا

براین بنا .نداشت وجود گذشته های دور در که استفاده می کنیم شمشیربازیدهی  امتیاز و برای قضاوت الکترونیکی دستگاه هایاز  هامروز ما

 هب را جوهر آغشته به پنبه تکه یک هاشمشیرباز. کنند گذاری عالمتربه ها را و محل اصابت ض می کردندبا دقت مشاهده داورها باید بازی را 

 .آغشته می کردند قرمز گچ با را خودفلورة  سالحنوک  پوشش پنبه ای و گاهی می کردند، وصل خود سالح نوک

 .ودراحت تر ب سفید رنگ روی عالمت این رویت که است بدیهی. نقش می بست لباس عالمت روی یک ،می شد برقرار یتماس که هنگامی

 

 نشانة احترام

 که دبینی می را گاهی اوقات بازیکنانی. نیست الزام یک این واقع در اما است، رایج بسیار هم هنوزشمشیربازی سفید  لباس پوشیدن امروزه

 .دارند تن به رنگارنگ های جوراب حتی و آبی یا زرد ،خاکستری های جلیقه

. دانند می مانخود ورزش تاریخ به تکریم و احترام نشانة را آن پوشیدن شمشیربازها از بسیاری اما نیست، الزامی دیگر سفید کامل لباس اگرچه

 .می باشد مشکی به رنگ شمشیربازی مربیان و استادان اغلب لباس ضمن اینکه
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