
 
 

 (1) اهنمای اصل حق تقدم در شمشیربازیر

(13/5/1311ترجمة: عباسعلی فاریابی )  

 .می باشد تقدم حق اصل شمشیربازی مفاهیم دشوارترین از یکی

 .باشید هوادار یا داورچه  والدین،چه  مربی،چه  ،چه شمشیرباز است، مهم بسیار شمشیربازی کردن کردن و لمس حس برای آن درک و اصل این

 !تر شود راحت ما آن را به چند بخش تقسیم کردیم تا دنبال کردن موضوع است، یک مقالة بسیار طوالنی این آنجایی کهاز 

 درکتا  دهیم می اجازه شما به و پردازیم می مفصل مثال ها ده به سپس. کرد خواهیم م ایجاددحق تق بررسی برای جدید روش یک ما ،ابتدا

 !است مهم بسیار مختلف زوایای از مفهوماین  به رسیدن. کنید پیدا می دانید، آن مورد در آنچه از یتر عمیق

 

اینکه چرا به یک ضربه امتیاز داده  درک ،گذرد می از جلوی دید فرد برق و رعدمانند  حرکت های آن که بویژه مسابقه ای مسابقه، طی یک در

 .ه استودب هم درست ضربه اعطای عدم تصمیم بپذیریم که کهاین دشوارتر از همه. است غیرممکن تقریبا شمشیرباز از غیر نمی شود برای افراد

 که دید یدخواه و هستند، مترادف آنها. هستند یکسان تقدم حق و اولویت م که واژه هایباید توضیح بده برویم جلو بیشتر این زا اینکه از قبل

 یا "دارید تقدم حق" شما و قتی گفته می شود که .شوند می استفاده نیز شمشیربازی واقعی دنیای در و مقاله این در مترادف عنوان به آنها

 .هستندیکی  و ، این دو عبارت هیچ فرقی باهم ندارنددارید "اولویت"

تنها  نه ،دیگراز طرف . شمشیربازها والدین و واردها تازه برای مخصوصاً. می باشد نامشخص و کننده گیج بسیار کل موضوع افراد، از بسیاری برای

 گرا علی الخصوص ،کنند نمی درکطور کامل بآن را  گاهی اوقاتهم  بلکه اپه ایست ها ،شمشیربازی آن را درک نمی کنند طرفداران و والدین

 درک را آنو در واقع  معموالً اما باشند، داشته اصل از مفهومی درک است ممکن گرچه! نکرده باشند شروع فلوره با وزش خود راماپه آ از قبل

به  هاآن که است بدیهی و ،می باشد دیگر حرکت بر مقدم حرکت یک که دانند می که باشند داشته را تصور این است ممکن آنها. کنند نمی

 گشاییرمز را ابرس یاپیچیدة فلوره  سلسله حرکات توانند نمی آنها اغلب اما کنند، مشاهده را دفاع و جواب ها )پاره و ریپوست( توانند میراحتی 

 .کنند

 و فلوره مسابقات نیمه نگاه به یک با را آن توانید نمی شما. شود انجام باید عملی بصورت درست اصل حق تقدم یادگیری که است این مسئله

 این انطرفدار یا اپه ایست ها و یا والدین برای امر این طبیعتاً و است، شمشیربازی ،حق تقدم یادگیری برای راه بهترین. به دست آورید سابر

 و م،گذار می اشتراک به شما با را شمشیربازی درست نحوة دربارة مفصل بطور نم که است دلیل همین به. نیست پذیر امکان واقعاً ورزش

 !، به دست آوریدباشیم داشته خواهیم می ما همه که را انگیز شگفت "درک"آن مقاله این پایان تا که امیدوارم
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 است ینا نکته ترین مهم. باشدنیز واضح  شمشیربازها غیر برای آن معنی که کنممی  تجزیه ساده روشی به را آن سعی می کنم که من اینجا، در

 یا اولویت در کسی چه اینکه درک برای را دیگری روش بلکه آن. نیست قوانین مجدد تعریف یا قوانین تبیین برای پست این که مبدانی که

 .دهد می ارائه شود، مییک ضربه  پیروز ابرس یا فلوره در کسی چه نتیجه در و می گیرد قرار حق تقدم

 توسط متداول تفسیرهای است کرده تغییر آنچه. است مانده باقی بدون تغییر گذشته های قرن در طی بیش و کم تقدم حق سنتی قراردادهای

. دشو می منتقل آنها داخلی مسابقات و FIE عضو کشورهای به سپس و شوند می هدایت FIE سطح در ابتدا که ،است شمشیربازی داوران

 حداقل تا دهد می را امکان این شما به اما دهد، نمی قرار را پوشش تحت شمشیربازی طیف کل ی عرضه شدهها مثال و توضیحات ،همچنین

 زیرا. کنید درک را دیگر ٪08 بود نخواهید قادر قطعاً شما. کنید درک را شده انجام خاص قضاوت یک ییچرا و ،می افتد اتفاق آنچه از 08٪

 این مورد در آنها که را آنچه بود خواهید قادر شما گاهی اوقات اما،! دارند بحث آنها هم در مورد باتجربه داوران حتی که دارد وجود هایی ضربه

 نیست؟ جالب این! کنید و تفسیر درکنیز  را کنند می بحث ها ضربه

 سطو درهم  یگیر همهاین  ب،وخ. )وقت برده است ماه چند برای من آن بازنویسی و نوشتن و است ای پیچیده و طوالنی بسیار پستیک  این

 تضمین من دهید انجام را کار این اگر و جلسه، یک در ترجیحاً بخوانید، آخر تا را اول بخش دو که کنم می پیشنهادمن !( ن هم اتفاق افتادآ

 دقیق کامال را آن برخورد کردید، بتوانید عبارت این با YouTube مسابقات درو اگر . کرد خواهید کسب مفهوم از تری عمیق درککه  کنم می

 .باشید داشته تمرین هم اگر خصوص به کنید، رمزگشایی

 درک قانون حق تقدم –بخش اول 

 مانند ت،نیس ها زبان سایر مانند زبان این. کنیم می صحبتبا آن  ما که دارند زبان خاصی نوع یک مربیان، و داوران ،فلوریست ها یا سابریست ها

د اآن را ی ریهنظ زبان طریق از هرگز تقریبا ما. شباهت ندارد هم علم زبان یا ریاضی زبان به حتی آن. نیست روسی یا چینی یا انگلیسی یادگیری

 .نیست هم ای ساده کار و عملی آن یک شیوة .گیریم می یاد ، آن راآن مورد در کردن صحبت طریق ازبلکه  ،نمی گیریم

 

انجام  بدن حرکت طریق از (Kinesthetic) حرکتی یادگیری. شود می انجام قدم به قدم حرکتییادگیری  فرآیند طریق از بیشتر تقدم حق

 ار حرکت بدن در واقع .دارد ارتباطعملی  ه تمرینب چیز همه ،شمشیربازی در. ماست درک تثبیت یها راه این یکی از ما اکثر برای. شود می

 .ذهن تا گیرد، می یاد بیشتر

 یستن طور این. باشد می ماخود  از توسط بچه ها زبان خود و زبان دستورشیوة یادگیری  یادگیری حق تقدم درست مانند که بگویم دوست دارم

 ةپیچید قوانین شما. آموزش بدهند ماهه دوازده کودک را به یک جمله یک ساختن ةنحو و بنشینند زبان دستور کتاب یک با پدر و مادر که

 شخصمواقعی و  کامالًیک روند  و کنید، می صحبت ساده بسیار زبانی به آنها با شما. دهید نمی توضیح خود کودک برایهرگز  را زبان دستور

 .دارد
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 پسس ،کند می شروع را ساده بسیار مفاهیم ساده، بسیار حرکت های با مبتدی شمشیرباز. گونه است همین نیز سابر و فلوره بازی مورد در

 یدتوان می شما مواقع، از بعضی در. استوارتر می کند آن پایه بر زیربنای حرکتی خود را ،درس می ی از حرکاتتر پیچیده درک که به همچنان

 الگوی حرکت یک همیشه هم. ی متمادی رخ می دهدها سال طی واقعی تسلط اما ،"کنم صحبت یروانبه  را زبان این می توانم من" بگویید

 حال درهمه چیز مدام . را می داند چیز همه که ، و هرگز کسی نمی تواند بگویدندارد تمامی چیز هیچ - پیدا می شود یادگیری برای جدید

 .است تکامل حال در اصل یک آن - دهد می رخ نیز اصل حق تقدم یادگیری مورد درهمین اتفاق  .است تکامل

 البته. دارد وجود یادگیری برای تفسیر جدیدی یک و اصالح یک همیشه باشید، مسلط آن قوانین و شمشیربازی به چقدر که شما نیست مهم

 .ی بیاندازیمنگاه بد نیست که مرتب به آن اما نیست، پیچیده زبان ةانداز به تقدم حققانون 

 

 است دشوار بسیار حق تقدم ساده قوانین درک چرا

 پردازیم. پیچیدگی مفهوم اصل حق تقدم می اصلی دلیل 3 به اینجا در

 واضحاده و سدلیل اول: تمرکز روی حرکت های 

 باید باشد.هم الزم االجرا  که ،است متمرکز معموال روی حرکت های ساده قوانین

 انجام دکن نسبتاًحرکت را با سرعت  بازیکن دو که هنگامی حرکت نمایشی شمشیربازی یک در ایده این کردن درک که جاستاین در مشکلی

 شده وتمتفا کامالً که حرکت رسد می نظر به کنیم، منتقل واقعی شمشیربازی بازی یک به را آن ما که هنگامی اما بسیار ساده است، دهند، می

 سرعت زا - کند می تغییرحرکت  چیز همهدلیل این است که  چیست؟ آن دلیل! رسند می نظر به متفاوت کامالً  یکسان دقیقاً حرکت های. است

 تمرین یک در شفاف و خوب دفاع یک) دقت حرکت ،(می شود مسدود کامالً اوقات گاهی) دید زاویه ،حریف ها بین فاصلهتا  ،گرفته حرکت

 کی آزمایشی، حرکت یک در. بندی حرکت زمانتا  البته و ،(بازی واقعی کامال فرق دارد یک در تیغه جزئیکنندة  لمس دفاع یک با نمایشی

 .کند میاجرا  تأخیر با کمی را خود پاسخ وضوح به مدافع یک و کند می شروعخود را ابتدا  تحرکا وضوح به مهاجم

  مجزا های مجرد و حرکت دلیل دوم: تمرکز روی

 اتحرک این. تشکیل می شود حرکت صدها از واقعی شمشیربازی بازی یک. وجود ندارد حرکت مجزایی یک هرگز تقریباً از همه مهم تر، در بازی

 کنند می غییرت گاهی برعکس و یدفاع به وضعیت تهاجمی از آنها. کنند تغییر دیگریبه یک حرکت  سریع خیلی ،بدون امتیاز گرفتن توانند می

 ناظر نظر از. باشد داشته وجود حرکت چندین قبل از ضربة نهایی است ممکن. )سیمولتانه( انجام می شوند همزمان طور به ی اوقات همگاه و
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 رضع در که حرکتی ها ده است که این دشوار واقعاً افراد از بسیاری برای .در نظر گرفته شود فلز بعنوان چکاچک اقدامات این همه ،"بی اطالع"

 .کنند جداهم  را از دنافت می اتفاق ثانیه چند

 زبان  سختیدلیل سوم: 

 کنم می احساس خوانم، می را آنها وقتی. اند شده نوشته پیچیده شکلی به آنها که است این شمشیربازی رسمی قوانین مشکالت از دیگر یکی

 زیرا فهمم می را متن که کنم می فکر من موارد، بعضی در. برد می وقت معمول حد از بیش قوانین مرور. ام خوانده "راهنما کتابچه" نوعی که

 ... فهمم می نه اینکه آن را می فهمم به این دلیل که متن را  دانم، می را قانون من

 گیرد، بر در را ممکن شرایط همة ٪088 که جامع کامالً روشی به قوانین توصیف و است ای پیچیده کامال این یک روند که است این حقیقت بله،

افراد غیر  برای ورزش این درک قطعاً  و ،بشود دشوار هاشمشیرباز غیر برای آنها خواندن که شود می باعث این و. است برانگیز چالش کمی

نند، تماشا ک المپیک، های بازی مانند تلویزیون، اصلی های شبکه در پخش حین در شمشیربازی را بزرگ بخواهند مسابقات که یشمشیرباز

 .شود می سخت خیلی

 

 روشن کردن موضوع هدف اصلی ماست

ارائة  سپس ،است شهودی تفکر بر مبتنی راهی تقدم از حق مفاهیم تعریف برای تالش - است متمرکز موضوع همین بر دقیقاً راهنما این

 .می باشد حق تقدم ضربه ، و درکالذکر فوق چکاچک تیغه های "موسیقی" شنیدناز طریق  ،حرکت ها کردن جدا براییک راه 

 توضیحات اینالبته . شوند می هضم قابل با این کار بزرگ مفاهیمزیرا . کنم تجزیه تر کوچک های قسمت به را هر چیزی دارم دوست من

 برای "بی اطالع" افراد به کمک من هدف تنها. بشود داوران یا شمشیربازان مربیان، با شما گفتگوهای و قانون های کتاب جایگزین تواند نمی

، شود می منتقل دیگری به بازیکن یک از اولویت که وقتی سلسله مراتب حرکتی پیچیدة بسیار شرایط در ویژه به است،حق تقدن  قانون بهتر درک

 پیدا کردید که اعتقاد شما که هنگامی ،البته. از دست داد یآسان را به چیز همه سر رشتة د که می تواننو حرکات آنقدر سریع انجام می شو

 مهه و شد خواهد تر آسان بسیار قوانین کتاب خواندن دارید، را شود، می یاد آن از این گونهگاهی  که ،یا اولویت تقدم حق از خوبی اولیة درک

 .بود خواهد عقولم چیز

 تفسیر شخصی من از اصل حق تقدم

 .موارد صدق می کند بیشتردر  و اوقات بیشتر که است تقدم حققانون  مورد در من توضیحات یابید می زیر در آنچه

 ندخواه حاتتوضی و تعریف از انتقاد به پست بالفاصله این انتشار پس از باتجربه انشمشیرباز و داوران شمشیربازی، مربیان اینکه علم به با

  FIE فنی قوانین) شمشیربازی کتاب قوانین فنی قانون هر برای تعریف این عمالإدر مورد  آگاهانه ذهنی های تمرین سری یک من پرداخت،

 داد توضیح مستقیم طور به تعریف این از استفاده با را قوانین ةهم تقریباً توان میالبته . انجام داده ام (t.83-89 قوانین ، 0802 دسامبر مورخة
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 خوبی روش نتوانستم من که دارد وجود استثنا یکتنها . داده ام نشان پست این دوم بخش در را زیادی های مثال که طور همان کرد، بررسی و

 .t.88 قانون ، می باشد روی اتک مرکب حمله ضد آن و ،کنم پیدا خود روش از استفاده با آن توصیف برای

 ،یدکرد پیدا را نقطه ضعفی من تعریف از استفاده با تان مربی یا شما و قلم انداخته باشم از را موردی های خودم مثال و توضیح در اگر حتی

 نم تعریف و باشد داشته وجود نقطه ضعفی واقع در اگر. کنم بررسی را آن دوباره بتوانم تا دهید اطالع من به را مورد خوشحال خواهم شد که

 ی که استثنا دارد.قانون هر مانند خواهد بود، درست استثنا یک این که گویمباید ب ندهد، پوشش را وضعیت آن کافی اندازه به

 حتی ،درک کنید را مفهوم این اگر. کنید نگاه سابر و شمشیربازی فلوره به متفاوت صورت به که آموزد می شما به ،حق تقدم توضیح روش این

 شده داده یحتوض قوانین از بعضی کنید فکر است ممکن. گرفت خواهید یاد را اصل این باالخره ،داشته باشید اشتباهقضاوت های  برخی ابتدا اگر

ر نگاه ما که د بهتر است بدانیم. بگیرید یاد واقعاً را مفهوم شما که شود سبب می این. استم هدف دقیقاً این و ،شده اند "کش دار" تعریف این با

 های فلوره اوتقض و حرکت درک و کردن دنبال نحوة یادگیری برای ابزاریآن  زیرا ،باشیم قوانین تعریف یا توضیح دنبال به ما نباید پست این به

 .تقدم هستند، می باشد حق دارای اسلحه که ابر،س و

 اگر. نمک روشن ندارند شمشیربازی از سرنخی هیچ که افرادی برایرا  اصل حق تقدمبتوانم  که هستم راهی به دنبال می کنم که تأکید دوباره

 به شروع در نتیجه و ،بفهمید را رشته های دارای حق تقدم صحیح های قضاوت و حرکت ها از ٪08 شما انگیز، هیجان پست این خواندن از بعد

 .به دست خواهد آمد بیشتر و بیشتر مسابقات تماشای ةتجرباز  دیگر ٪08. نود خواهم شدشمن بسیار خو کنید، ورزش این از بردن لذت

 

 توضیح جدیدی برای قانون حق تقدم

 کنید اپید یدیگر جای بتوانید آن را در شما که نیست توضیحی این. خواهیم کرد کار آن با که اصل حق تقدم می پردازم توضیح به اینجا در

 دوباره تکرار می کنم که این تعریف با هر. می باشد منحصر به فرد مفهوم یک آن واقع در ،دیگر مختلف تفسیرهای از بسیاری برابر در ،آن زیرا

 بتوانید بلکه ،نگیرید اشتباه قوانین باالبته من تعمدی در این کار دارم، تا اینکه آن را . است متفاوت کامالً ،اید شنیده خود داوران یا مربیان از آنچه

 درک را هاآن طریق این از و کرده رمزگشایی آسانی به را پیچیده حرکتی بمراتسلسله  و حرکت ها برخورد کنید و قوانین به وتیابا نگاه متف

 .کنید

 :دهد می توضیح را تقدم حق مفهوم کل پاراگراف این

 زا یکدیگر، حق تقدم به زدن در حین تالش دو بازیکن برای ضربه .دارد حق تقدم کند می آغاز را اتکی ابتدا که شمشیربازی "

 ".کند می کسب را نهایی اولویت ادامه دار و وقفه بدون مشخص، واضح، حرکت آخرین. منتقل می شود دیگری به شمشیرباز یک

 !است کرده کسب را تقدم حق یا اولویت کسی چه کنیم درک تا بسپاریم خاطر به همیشه باید که است چیزی تنها این! بله، دقیقا
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 هر . بلهکنید درک را تقدم حق و ببرید بکار شمشیربازی در موقعیتی هر در را ساده لنز این توانید می چگونه که است این آید می زیر در آنچه

 .داد خواهیم توضیح را آن اهمیت و کلمه هر زیر در ما. داراست خود را معنی کلمة آن

 تیدرس درک امکان حد تا دهیم می امکان شما به و کرد مخواهی تفکیک بصورت جزئی را آن ادامه در. کنیم شروع ساده تعریف یک با بیایید

 .باشید داشته

 حرکت های هجومی و دفاعی

که عمده  – تقدم حقمفهومی اصل  توضیح ترین مهم چارچوبدر  ،دفاع و اتک: کنیم تعریف را محوری اما ساده مفهوم دو بیایید - همه از اول

 .برسانم شهودی سطح یک به را آنها تا ام کرده ساده را ها ایده این عمداً من. می باشد آنترین بخش 

 دهش سد یک ضربة حریف، یک ضربه به منجر به معمول طور به تالش این. یک ضربه زدن برای هدفمند و تهاجمی تالشی - اتک 

 .می شود نتیجه ضربة بدون یا ،حریف توسط

 مهاجم ضربة برخورد از جلوگیری برای عمدی تالشی - دفاع. 

 ظورمن. غیر مطمئن حرکت یک آن، برعکس و)مطمئن(  جمعخاطر حرکت یک - کنیم معرفی را جدید مفهوم یک و برویم فراتر کمی بیایید

 ."دکن می تضمین" است را گرفته نظر در بازیکن آنچه مطابق آن موفقیت که است حرکتی ،(دفاعی چه تهاجمی و چه) خاطر جمع حرکت از من

 

 .کنیم شروع دفاع با بیایید. دهیم توضیح بیشتر کمی بگذارید

 است معنی بدان این - کند می مسدود یا یک اقدام خاطرجمع تیغة حریف را دفاع با مدافع بازیکن که است زمانی مطمئنخاطر جمع یا  دفاع

 و ندارد حریف ةتیغ کردن منحرف برای تالشی هیچ مدافع که است زمانی نامطمئن دفاع. است شده خنثی مهاجم ضربة که داند می مدافع که

ه بدن دزدی از خوردن ضرب بااینکه  یا کند،ی را اجرا زودتر و تر سریع حمله()ضد یک کونتراتک رکت تهاجمی(ح) اتک از قبل که کند می سعی

و بازیکن  ،درنگی قرار اصابت مورد که بستگی دارد شانس به بیشتر و این(. طرف یک دزدیدن بدن به یا نشستن :مثال عنوان به) کند جلوگیری

 .داشته باشد ضربه ردنخو از جلوگیری برای روشنی قصد نمی تواند هیچ

 ضربه عمداف به شود، اجرا کامل طور به و درستی به اگر که است کرده ایجاد را شرایطی واقعاً مدافع که است معنی بدین "مطمئن" دفاع بنابراین

 ایه مثال در آخر مورد دو) باشد فعال دفاع یک تواند می " حریفة تیغ محکم بخش به )ضربه( بتمان" و "الین" ،"دفاع" بنابراین. خورد نمی

 هب و درستی به را دفاعی حرکت نتوانست مدافع یک اگر اما. بود نخواهد دزدی شامل آن بدن یا حمله ضد نوع هر(. شد دنخواه بررسی 0 بخش
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 اً بعدما . شده باشد ایجاد "مالپاره" یا "اتک مسیر در دفاع" یا "الین" در ن دستشد خم مانند هایی موقعیت است ممکن کند، اجرا کامل طور

 .داد خواهیم توضیح روشنی به را آنها و کرد خواهیمیکی یکی رسیدگی  ها موقعیت این به

 :دارد وجود اصلی دفاعی حرکت سه ؟شود می شامل چه مواردی دفاع

 دفاع 

 الین 

 حمله()ضد کونتراتک 

 را حریف ضربة جلوی موفقیت با توانم می ،کنم اجرا درستی به آنها را وقتی دانم می من .خاطرجمعی هستند بسیار دفاعی حرکات اول مورد 0

 ،حریف ةغتی و بدون سد کردن مسیر ،بدن دزدی یا حرکت سریعت با که کنم تضمین توانم نمی من. نیستخاطرجمعی  دفاع حملهضد ،اما. بگیرم

 .ضربه نخورم

 نگامیه و ،م که ضربه نخورمده "اطمینان" ، خودم دفاعی برخورد با کنم تضمین بتوانم که هست "خاطرجمع"زمانی  دفاع کنیم، تکرار بیایید

 .می باشد "نامطمئن" من دفاع ،متکی باشم شانس به برای ضربه نخوردن که

 حاال ببینیم که اتک خاطرجمع در تعریف من چیست؟

 ةیغتاینکه  دیگر، عبارت به. خنثی کند را آن شخود مطمئن دفاع با نتواند مدافع و حمله کند بر سعی مهاجم که است "خاطرجمع" زمانی اتک

 .را ایجاد نکند واقعی تهدیدیک  حریف

 

 حاال ببینیم تیغة دفاع کننده چه زمانی می تواند یک تهدید واقعی باشد؟

 امالً ک دست خود را من اتک شروع از قبل یا اینکه ،اجرا کند را دفاع یک مندر مقابل اتک  حریف اگر. ساده به نظر می رسد مطلب اکنون خوب،

 دلیل به است معنی بدان هااین همه - من فرار کند )ضربه به شمشیر( ه توسط من و یا بتمانتیغ گرفتن از موفقیت با بتواند یا ،(الین) راست کند

 !خواهد بود "خودکشی" حرکت من نوعی مدافع ةتیغ الوقوع قریب تهدید

 .شکافد می نامطمئن را دفاع ،مطمئن اتک که حالی در برد، می بین از را نامطمئن اتک ،مطمئن دفاع بنابراین

 شمشیربازی محافظ تجهیزات و نامیدید، می دشمن را خود حریف وقتی قدیمی، های زمان در: کنید فکر حق تقدم مورد در زیر روش بهحاال 

 شما ورتص این غیر در. دادید که کامال مطمئن بودید می انجام اتکی را زمانی تنها ،کردید می دوئل برنده و تیز های سالح باو  ید،نداشت یایمن

 .دانداختی می خطر به را خود زندگی
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 حرکت های به نسبت "مطمئن" حرکت آخرینیعنی  – است شده "سازی شبیه"سابر و در فلوره استفاده تقدم مورد حق ایده در اصل اینو 

 .دهید می دست از را امتیاز شما صورت این غیر در. دارد اولویت "نامطمئن"

 یحرکت سازةو  کنش

 "یحرکت سازة" اصطالح از اینجا دراگر ما . است یحرکت سازة یا کنش اصلی ةاید به آن بپردازیم اینجا در می خواهیمکه  یدیگر مفهوم

اهیم ترین مفبرانگیز چالشکی از ی مفهوم اینو . خالصه گویی می باشد برای ، آن تنها"شمشیربازی یحرکت سازة " نه و کنیم می استفاده

 !به این موضوع می پردازد تفصیل به بخش این بنابراین است، شمشیربازی

 طتوس و شود نمی متوقف به ثمر رسیدن ضربه تا و شود می ضربه زدن شروع هدف به که است شمشیربازی حرکات سری یک کنش

 .شود نمی قطع حریف

 متوقف ای او منجر به ضربه می شود و تالش که ای لحظه تا را بکند اتک قصد که آغاز می شود ای لحظه از کنش او کند، اتک شمشیرباز یک اگر

 از ربه راض کند، می ضربه زدن در سعی شمشیرباز یک که هنگامی اوقات، گاهی. ضربه زدن داریم برای تالش ما یک که است این نکته. می شود

نیز  این ،ضربه به هدف اصابت کند اگر و .رسیده استکنش او به پایان  ضربه به ثمر نرسد، بنابراین اگر. خورد میبه هدف ن و دده می دست

 مشیربازش اگر. بیان می کند کنش را پایان نیز این شود، متوقف خود خودی بهتوسط حریف یا  شمشیربازی اگر. است کنش پایاننشان دهندة 

سازة اما . می باشد )جواب( رای اجرای ریپوستزمان تالش او ب تا می گیرد را دفاع که شروع می شود ای لحظه از کنش او ،دفاعی را اجرا کند

تن با اصابت ضربه، یا گرف و شروع شمشیرباز یک ضربه زنی هدف با که است به هم از نظر زمانی نزدیک هایکنش  از ای مجموعه حرکتی

 کنش ادلتب یا شمشیربازی مکالمه را آن برخی. شدن حرکت توسط حریف، به پایان می رسد قطع یا شدن، متوقف امتیاز، یا نخوردن ضربه، یا

 .کند می دفاع دیگری و شمشیرباز حمله یک می نامند که در آن

 ةظلح تواند می نیز راه اندازی ةلحظ. ادامه دارد برای ضربه زدن تالشپایان  تا راه اندازی حرکت لحظة از کنش که است ضروری این مطلب درک

 .شود انجام حریف ها از یکی یا دو هر توسط دتوان می راه اندازی این و ،باشد وقفه آخرین

 

 مکنم کند، تالش ضربه زدن برای شمشیربازیوقتی  مثال، عنوان به. وجود داشته باشد تواند میکنش و سازه های حرکتی متعددی  ،در بازی

رده است اتک ک وبنابراین ا ،استیک کنش تهاجمی را اجرا کرده او  که بگوییم بیایید. کند امتحان دوباره و ه اش به هدف اصابت نکندبضر است

 دو در اینجا. می کند تا اتک دیگری را اجرا کند سعی دوباره و است رفته دست از ضربه که شود می متوجه آنگاه. و ضربه به هدف نخورده است

 و حرکت قبلی موفق نبوده که فهمید او که شود می آغاز ای لحظه از دومی و است به هدف نخورده که اتکی یکی - است کنش انجام شده
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 وداطالق می ش "سازة حرکتی" یک که به این سلسله حرکت ،شود می نامیده "رمیز"حرکت  این. گیرد میبا حرکت دوم  کار ادامه به تصمیم

 .رمیز/ امتیاز ضربه، بدون/ اتک -

 کی رود، می عقب به حریفو  ،بتمان حمله می کند ،خود اتک تالش برای در شمشیرباز توجه کنید:" سازة حرکتی"برای  دیگر مثالبه این 

/ ریپوست اولی اتک با بتمان است و دومی پاره – داشت وجود کنش دودر اینجا . کند می حمله نهایی برای زدن ضربة و گیرد می دفاع

 .بود خواهدریپوست  -پاره / و سازة حرکتی اتک. می باشد)دفاع/جواب( 

 

 واکنش و دفه یک به که زمانی تا البته شوند، تشکیل کنش مرکب چندین از توانند می آنها. باشند هم تر پیچیده توانند میسازه های حرکتی 

شمشیرباز اول  وجود این با ،کندو برای جواب اقدام  دفاع است ممکن Bبازیکن  کند، اتک A بازیکن اگر مثال، عنوان به. باشند داشته تعلق اولیه

 بر سعی و دوباره کند مسدود را Bبازیکن  )جواب دوم( ریپوست کونتر ،با یک دفاع و برگشت شود به موفق خود مممکن است پس از اتک ناکا

 ای پیچیده کامالً یک سازة حرکتی این. رساند می به ثمر تیموفقود را با خضربة  B بازیکن و ،بازهم موفق نمی شود اما کند ضربه زدن مجدد

 اوتمتف کمی را آن شما اوقات گاهی. رمیز و ضربه بدون ةکونترپار پوست،یر پاره ،اتک ،یعنی ،شده است شامل را بسیاری کنش های که است

 - B از اتک ،(No) نه - A تسکونتر ریپو: شود می داده توضیح گونه این و ،شود می حذف اول نیمة کل حتی اوقات گاهی و شنید، خواهید

 از مفاهیم دیگری مفهوم ما اینجا در). همراه شده است B ضربة بازیکنبا موفقیت نهایی  و شد آغاز A بازیکن توسط سازة حرکتی این. امتیاز

 .ناموفق بوده است قبلی تالش در که کنشی که همان تجدیدیعنی  – "رمیز"یعنی  آموختیم را شمشیربازی

 به. است شمشیرباز یک هدف ةنتیج و هستند نزدیک هم به کنش ها از نظر زمانی که است این سازة حرکتی یک متمایز های ویژگی از یکی

 چند خطر از برای فرار بعد و ،شود نمیحاصل  ای ضربه و رسد نمی به ثمر اما کند، می آغاز را اتک یک A بازیکن بگوییم بیایید مثال، عنوان

 جداگانه سازة ود بعنوانها این. می آید وجودبه  شمشیربازها از یکی توسط ضربه زنی برای دیگری تالش بعد ثانیه چند. کند می نشینی عقب قدم

یک  ةیجنت و نبوده اند نزدیک هم به سازه از نظر زمانی دو این. هیچ ارزشی ندارد دوم سازة تفسیر چگونگی در اول سازة. شوند می گرفته نظر در

 .نیستند حرکت قصدی اولیه 

 خوب، آیا تا اینجا چیزی را فهمیده اید! امیدوارم!

 جمع بندی

 .چیست کنش خاطرجمع یک که فهمیم میما  اکنون بنابراین

 .است حرکتن بود داومم و وقفه بودن بی تقدم حق تعریف از دیگر مهم بخش دو
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 :است واضح کامالً این دو واژه معنی

 ریفح ، ضمن اینکهنشده تهاجمی کنش قطع برای "مطمئن" دفاعی یک کنش انجام به موفق حریف که معناست این به وقفه بی 

 .است نشده دفاعی شکستن یک کنش برای "مطمئن" تهاجمی کنش هیچ انجام به موفق

 رکتح یک با من باید بالفاصله من دفاعی را بگیرم، اگر مثال، عنوان به. است یکپارچه و فوری کنش که است معنی بدان مداوم 

 و هستند ارتباط در مداوم بطور ها نت که موسیقی، درست مانند. نشوم در حین حرکت متوقف کنم، اتک اگرو . جواب دهم مداوم

 .شوند می پخش آنها بین مکث در بدون هیچ

در حین تالش دو بازیکن برای  .دارد حق تقدم کند می آغاز را اتکی ابتدا که شمشیربازی ": کنیم می دوباره مرور را تعریف بنابراین

مه ادا و وقفه بدون مشخص، واضح، حرکت آخرین. منتقل می شود دیگری به شمشیرباز یک از یکدیگر، حق تقدم به زدن ضربه

 ".کند می کسب را نهایی اولویت دار

 و وقفه بدون ،کنش خاطرجمع که شمشیربازی شوند، روشن باهم چراغ دو هر و شمشیرباز ضربه بزنند دو اگر. است تر آسان آن درک اکنون

 .کند می حق تقدم را کسب ،ه استبود نهایی ةضرب از قبلکنش  آخرین او مداوم

 

( سبز ای قرمز) رنگی چراغ این شمشیرباز اگر که است معنی این به فلوره در. گرفت خواهد امتیاز شمشیرباز این که است معنی این به ابرس در

 گیرد،می ن تعلق به او امتیازی هیچ او روشن شده باشد، (دهی امتیاز دستگاه نوع نوع به بسته)و اگر چراغ زرد یا سفید  ،، امتیاز می گیردباشد

 .قبول اصابت کرده است زیرا ضربة او به خارج از هدف قابل

 ویژهب ،دباش خوبی ةاید می تواند اطالعات اینبازخوانی چند بارة ! بخوانیمکامل  و آهسته شاید برای فهمیدن این همه مطلب نیاز باشد که متن را

 از قبل ارب چندرا  مفهوم یک نیاز بود زمانی که ،نگاه کنید مدرسه ریاضی های کالس مانند به آن .منکنی دریافت ابتدا در برخی از نکات را اگر

 .کنید مرور درک آن

 را بازی در داور نقش به نهایت در و دوم قسمت در که رسید خواهد فرا آن زمان ،رک کردیددتقدم را  حق مفهوم تعریف این طریق از که هنگامی

 .داشت خواهید تقدم حق از روشنی درک گذاشتید، سر پشت را بخش سه هر و وقتی. کنید پیگیری
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