
 (1) تمپوی اپه

 (8/8/1911ترجمة: عباسعلی فاریابی )

 تمپوهای مهم و حساس

 dui - دندش یتمپو شمرده م دو جداگانه جواب یک و دفاع یک. کردند می تعریف تیغه حرکات بعنوان را تمپو ایتالیا، کالسیک شمشیربازی در

tempo –  ( دافت می اتفاق هم با جواب و دفاع آن در که) داد می نجاما ة اپوزهحمل ضد یک شمشیرباز اگر. حرکت بعدی سپس ،حرکت یکاولی

، بود حدودم سنت طبق و زمین ثبات روی دلیل به کالسیک مکاتب در کارپا اینکه به توجه با. شد می گفته تمپو تک یا stesso تمپوی آن به

 را زیادی عوامل ،تیغه عملکرد بر عالوه و است کرده تغییر تمپو تعریف مدرن، شمشیربازی در حال، این با. بود محور تیغه تمپو تعاریف این بنابراین

 .است رسیده تکامل به آن با تمپو نیز همراه تعریف و شده تکامل دچار شمشیربازیروزه ما. شود می شامل نیز

 

 بحث "تمپو" مورد در من که هنگامی. شود می استفاده از آن مختلف طرق به شمشیربازی در و ،کننده گیج بسیار است ای کلمه "تمپو"

 مقاله های از وتمپ مورد در بعدی پاراگراف سه مطالب بیشتر). کنم توصیف را تکنیک و سرعت فاصله، بین ةرابط بیشتر کنم می سعی کنم، می

 این و بهتمپ مورد در بیشتر کسب اطالعات برای لطفاً. است اقتباس شده، منتشر شده سایت وب این درکه  پرپراسیون اهمیت و درک تمپو

 رکتح یک ریتم یا اجرای سرعت به معنی را "تمپو" که است، متفاوت ها متنتعاریف  از برخی با "تمپو" از تعریف این (.مقاله ها مراجعه کنید

 صحبت حرکت سرعت مورد در فقط ما وقتی. است دارتر دامنه سند این در "تمپو" از استفاده. شود می تعریفسایر حرکات  با ارتباط در

 آن انزم است ممکن ،هدف یک تا طوالنی مسافت یک در شمشیربازی حرکت یک سریع اجرای. اشدب حرکت متن در باید سرعت این کنیم، می

 ارآمدترک مسیرهای در دست داشتن معنای به خوب فنی های مهارت. بکشد طولبیشتر  تر، نزدیک ةفاصل در حرکت همان کندتر اجرای به نسبت

. ستا دشوارتر آن از فرار و شود می درک دیر خیلی حریف توسط حرکت وعشر که است معنی این به که می باشد( پا و تیغه با) هدف سمت به

. بدزد حریف از بیشتری زمان/مسافت ،حرکات خود شروع کردن پنهان با تواند می شمشیرباز که است معنی این به ة نرم و روانتیغ کار و پاکار

 ةاصلف اگر حتی د،ده انجام ضعیف تر شمشیرباز یک از تر کوتاه مانز در را بتواند حرکات خود یک شمشیرباز خوب که شود می باعث اینها ةهم

 .باشد مقایسه قابل مربوطه اهداف تا آنها

 شرف در یا) داده رخ برتری تشخیص ،می باشد حریف به نسبت برتر تمپو = فاصله/ زمان موقعیت در بازیکن دادن قرار شمشیربازی از هدف

 حرکت رینت ساده با تواندب تا جایی که که است این شمشیرباز وظیفة آل، ایده حالت در. است خود بازیکن عنف به مزیت این از استفاده و ،(وقوع

 .مکنی می تعریف "تمپویی تک وضعیت" عنوان به را این ما. باشد عملعکس ال به قادرضربه بزند بدون اینکه حریف  حریف به ممکن
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 فاقات زمان در یخاص لحظات و فاصله در تغییر ایجاد با امتیاز گیرنده حرکات ها، سالح ةهم در ؟کنیم می بحث تمپو مفهوم مورد در اصالً ما چرا

 بعنوان دیگر اپه امروزه .کند می پیدا دیگر شمشیرباز به نسبت بیشتری برتری زمان و فاصله بین رابطه در شمشیرباز یک که هنگامی د،نافت می

 .است مهم بسیار اپه درک برای تمپو درکبنابراین . رقابتی بین تمپوهاست مسابقه یکبلکه  ،شناخته نمی شود تیغه مهارت بازی

 یختنر بهم" یا "غیرمنتظره کارهای انجام" غافلگیری برای  تعریف ترین ساده. است غافلگیری ،تک تمپویی وضعیت ایجاد عامل آخرین

 هاجمیحرکت ت یک بوسیلة اگر اما باشد، برخوردار تریباال فنی توانایی و سرعت از است ممکن مدافع شمشیرباز یک. است حریف "انتظارات

 باعث تاخیر این. داشته باشد تأخیر مناسب پاسخ انتخاب در وبا مشکل برخورد کند،  مهاجم عملکرد تفسیر برای است ممکن مدافع شود، غافلگیر

 .گیرد می قرار اصابت مورد است کردن کرفدر حال  هنوز که حالی در حریفدر واقع، . می شود تهاجمی موفقیت بیشتر حرکت شود می

 

. ندک می تعریف را مدافع تمپوی نیز عوامل این شود، استفاده مهاجم طرف از تمپو تعریف در غافلگیری و تکنیک سرعت، فاصله، از اگر

 مهمی هستند که عواملی ههم - تاکتیکی وضعیت از آگاهی و مدافع فنی های توانایی با همراه - مسافت تغییر و سرعت تیغه، یدفاعحرکات 

 .کند جلوگیری خود هخوردن ضرب از ومحروم کند  مناسب را از تمپوی مهاجم تواند می مدافع آیا تعیین می کنند

 پایان به برای یصحیح ةلحظ جستجوی دراولویت می دهد تا  – مهاجم - باز شمشیر یک به حق تقدم ،سنتی )فلوره و سابر( های سالح در

 ،حق تقدم دارای های سالح در. می باشد بینی پیش قابل خود های پاسخ در( حدی تا) و است محدود خود حرکات در مدافع. دباش اتک رساندن

 که ،"گیرد می" مهاجم از را حق تقدم مدافع که زمانی تا یا یابد، می ادامه نگیرد، قرار اصابت مورد کسی که زمانی تا مدافع و مهاجم نقش

 .(نیست مهمزیاد  اینجا در و ورود به این بحث شود، انجام مختلف های روش به است ممکن هک) شوندمی  برعکس ها نقش

 ات باشند آزاد شمشیرباز دو هر که شود می باعث اپه در اولویت وجود عدم. است شده ترسیم ضعیفی طور به "مدافع" و "مهاجم" نقش ، اپه در

دست ب باعث حرکت اولین. هست، باشند "مدافع" یا "مهاجم" چه کسی اینکه تنگرف نظر در بدون ،زنیضربه  برای مناسب ای لحظه به دنبال

ای ه حرکت دلیل، همین به. کند نمی محدود حرکات خود انتخاب در را مدافع یا و کند نمی "محافظت" مهاجم از اما شود، می عمل ابتکار گرفتن

به  ،باز بازی می شد بازوی با که ،ه استبود انهمحتاط سالحی اپه اریخی،ت لحاظ از. کند می ایجاد اپه شمشیرباز برای بیشتری خطر تهاجمی

 او ةتیغ ترلکن یا حریف گارد شمشیر دور به ضربه زدن به شمشیربازان. بوده است بازدارنده و کننده تهدیداتک کننده  برای پوینت که ای گونه

 .شد می تأکید ترجلو های هدف به ضربهروی و . کردند می اعتماد تیغه و ماهرانة خوب حرکات اب

رفته عقب گ خوبی به موقع نشستن روی گارد آنها های تیغه. گیرند می نادیده را کالسیک های استراتژی این از بسیاری مدرن هایشمشیرباز

 به امروزه که است زده تخمین - Tauberbishofscheim مرحوم مربی - بک امیل. کنند می اتک عمیق و عمق کم اهداف به و می شود،

در حال مانور هستند تا حریف  اپة مدرن به این صورت تعریف می شود که دو بازیکن. دنشو می وارد بدن به ها ضربه متما از ٪08 کلی طور

 حریف که "دزدد می" را تمپو طوری هاشمشیرباز از یکی آن در که هستند، تک چراغی هاضربه  غالباً. کنند جلب را به یک خطای تمپو خود

 .روشن شود آپاره چراغ دو تا دهد انجام حمله دض یک موقع به نیست قادر
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د و شدی ی تهاجمیبا کارپا مهاجم، بطوری که بازی شود تر سریع نزدیک تر و خیلی اپه می تواند که داد نشان هارمبورگ یوهان هشتاد، ةده در

 پیروی Epee 2.0 کتاب کارهایراه از هاشمشیرباز از بسیاری که حالی در. "بدزدد" زمان را از مدافع تیغه، از خود کردن حرکات قدرتمند

 .کند نمی اشاره جدید "الگو" این مفاهیم به ،شده است نوشته اپه تا به حال مورد در آنچه بیشتراما  ند،کرد می

 

توقع  لمهک یک این از ،غافلگیری و تکنیک، حریف، هدف تا فاصله باز، شمشیر یک حرکت میزان بین رابطه عنوان به "تمپو" تعریف با

 :کند تر واضح را "تمپو" از من ةاستفاد ،زیر های مثال که امیدوارم. وجود آمده استزیادی به 

 فحری و کند می حمله شمشیرباز. باالیی روی گارد نشسته است مسیر در دارد و فاصله به اندازة یک حمله از حریف شمشیربازی 

 لیلد به اما شود، می تعریف "تک تمپویی" حرکت پای کی عنوان به غالباً حمله. زند می ریپوست ضربه با و کند می دفاع را اتک

 /سرعتیزان م/فاصله)تمپوی  مهاجم. بزند ضربة خود را بطور مستقیم شمشیرباز که بود آن طوالنی تر از خیلی آن واقعی تمپوی فاصله،

 .شد متوقف حمله و ،داشت مدافع به نسبت تری طوالنی بسیار( تکنیک

 از این بار شمشیرباز حمله می کند و قبل. است شده داشته نگه گارد پایینی مسیر در حریف تیغة که بگیرید نظر در را وضعیت همان 

 تغییر یلدل به اما است، نشده نزدیک تر یا سریع تر مهاجم شمشیرباز. زند می ضربة خود را شمشیرباز کند، بتواند دفاع حریف اینکه

 یدرگیر عدم از وضعیت دفاع ایجاد برای الزم زمان افزایش. است کرده غییرت مهاجم نفع به تمپو وضعیت حریف، تیغة موقعیت در

 .برسد ثمر به اتک تا شد باعث حریف

 بتواند ات نیست نزدیک کافی اندازه به اگرچه - است حریف با حمله به دستیابی توانایی در هنوز اما دارد، فاصله حریف با شمشیرباز 

 شمشیرباز. کند می آغاز را دفاع یک - حمله شروع دیدن با - حریف. کند می شروع له راشمشیرباز حم. دهد شکست را حریف دفاع

اع دف شمشیرباز و ندارد، وجود تک تمپویی وضعیت که فهمد می شمشیرباز مثال، این در. گیرد می امتیاز و دهد می فریب را دفاع

 اجرا یی راتمپو دو اتک یک ،پوشاند می را زنیضربه  ایبر نیاز مورد فاصلة که حالی در شمشیرباز. کند می بینی پیش حریف را

 (.ردکن و فریب) کند می

 هببه برگشتن  شروع حریف کند، می دفاع شمشیرباز که طور همان. کند می دفاع و شمشیرباز کند، می اتک شمشیرباز به حریف 

 تاجرای ریپوس بجای او. داد نخواهد را ساده یممستق ریپوست اجازه حریف زیاد شدن فاصله با که فهمد می شمشیرباز. گارد می کند

با  را یفحر ةتیغ و ،کند می حمله ای را اجرا و کند میبایند )حرکت مورب تیغه از باال به پایین یا بالعکس(  را حریف ةتیغ مستقیم،

 فحری حمله را از رمیز، دفاع یا ضد شانس تر طوالنی تمپوی با تیغه کنترل. کند می "حمل" زدن ضربه برای تمپو یک از بیش

 .گیرد می
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 رایب شمشیرباز و دارد، برمی جلو به کاذب قدم یک حریف. است حرکت حال در حریف به نزدیک بسیار شمشیرباز یک: آخرین مثال 

 به یدنرس برای باشد، کوتاه اتک یک باید آنچه. است نشینی عقب حال در حریف ،حال این با. کند می حمله مستقیم اتک یک انجام

 باز ر حالد شدن بسته جای به فضا اینکه دلیل به - حریف ،اتفاق این از قبل حال، این با. شود میتبدیل  تربلند اتک یک به هدف،

 .دهد انجام روی اتک حمله ضد یک تا دارد وقت - شدن هست

 تر یچیدهپ ةرابط یک بلکه نیست دهش تعیین سرعت یا فاصله یک تمپو. داده باشند نشان را مفهوم باید اما هستند، ای ساده های نمونه اینها

 ینا. کند ایجاد ضربه یک صحیح ةفاصل در و درست زمان در ممکن، حرکت ترین ساده با بتواند که است این هدف ،شمشیرباز هر برای. است

 اینکه مگر ،یی بشوندچند تمپو نباید اتک ها و ،هستند تر ارجح تمپویی چند حرکات به نسبت همیشه تمپویی تک حرکت های که معناست بدان

 .کند کنترل منفعالنه یا فعال بصورت را حریف ةتیغ شمشیرباز

 کنترل بین مهارت های مسابقة یک به آمده بدست ضربه های باشند، برخوردار یکسانی بدنی سرعت و فنی سطح از تقریباً شمشیرباز دو هر اگر

 ،ستا انجام داده را کار این که دهد تشخیصو  ،شود موفقل در کنترل فاصله او کسی هر. شود می تبدیل شمشیرباز دو هر غافلگیری و مسافت

 .خواهد زد موقع به را ضربه

 

 تمپوی اپه و فاصله

 ایه هدف. می باشد باز جهت ضربه زنی،ربرای شمشی شده با توجه به هدف تعیین مشخص ةفاصل دو حداقل وجود قدرتمند اپه از ویژگی های

. کنند می حرکت سرعت به و ،هستند دفاع قابل راحتی به ند،ا کوچک دو هر اما هستند، بازشمشیر به( نسبتاً) نزدیک دو هر: پا و دست ییجلو

 حریف ایپ یا دست زدن برای تک تمپویی موقعیت به دستیابی. بیشتر می باشد پا یا دست از آن ةفاصل اما است تر راحت تنه به زدن ضربه

 هب نفوذ معنای به عمیق هدف یک به زنیضربه  اما ،می باشد مطمئن بدن به اتک نتیجة .ماند می ناکام اغلب اتک نوع این اما ،است آسان

 .دهد می قرار دفاع و جواب یا حمله ضد معرض در را مهاجم که است، بیشتر زمان/مسافت

 این از اپه هدف ،چندگانه بودن دلیل به. کند گزینش را نیز فاصله آن برای مناسب هدف باید شمشیرباز مناسب، فاصلة انتخاب کنار در بنابراین،

 ،د بازیکنخو ای محاسبه اشتباه دلیل به یا دور، خیلی هم و باشد نزدیک هم زمان هم بطور می تواند شمشیرباز یک زیرا ،است فرد به منحصر نظر

 یربازشمش ،کم شود حد از یشب( پا یا دست) نزدیک هدف تا فاصله که هنگامی. حریف توسط فاصله در غیرمنتظره تغییر یک به سبب یا

 رد شمشیرباز حالت، این در. باشد دور بسیار تر عمیق هدف یکبرای ضربه زنی راحت به  اما ببیند، "مرده ةمنطق" یک در را خود است ممکن

 یک یبرا یا ،است دشوار آنها به زدن ضربهیا  اما ،هستند طبیعی اهداف وضعیت این در ران یا آرنج.  بود خواهد پذیر آسیب بسیار حریف مقابل

 .دارد مهاجمنیاز به باز کردن مسیرهای باالیی  ،آسان ةحمل ضد
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پوینت  ترلکنحرکت نیاز به  این حال، این با. رمیز کند آرنج مبتدی بیاموزید که به شمشیرباز به شرایط، این در که است این کالسیک حل راه

 .کنند می رمیز بدنبه  راحتی به شرایط این در اپه ایست های مبتدی بیشتر. دارد

 

 کارپای اپه

 باشد ینیب پیش غیر قابل و نرم بسیار صورت به بازشمشیر مانور تا دهد می اجازه کارپا این. است آن سریع و شده کنترل رقص پای اپه ویژگی

 در اپه قطعی است )آپاره تعییناز آنجایی که قضاوت در مورد تمپو . کرد ایجاد را سرعت و جهت در سریع بسیار تغییراتبه گونه ای که بتوان 

 تالش زا فرار یا ،حریف هدف های سوراخ از برداری بهره برای سریع جهت تغییربنابراین ( نه یاشده است " برندة تمپو"می کند که شمشیرباز 

 .ضروری است زنیضربه  برای حریف

 را انر سر چهار عضالت پایین گارد. شده است ااپه ایست ه از بسیاری متمایزای  نیم حملة گارد به منجر که است یپرشحرکات  و رقص پا این

 .شد نخواهد خارج تعادل از شمشیرباز که دهد می اطمینان پایین ثقل مرکز و کند، می آماده سریع حرکت برای

 :می شود تقسیم جداگانه نوع سه به ،نقش به با توجه کارپا

 کارپای مانوری .1

 کارپای آمادگی .2

 کارپای تهاجمی .3

 در ازشمشیرب که شود می باعث کارپا این متوسط/مبتدی سطح در. محسوب می شود "جاگیری" اپه ایست کارپای یک برای یمانورکارپای 

انجام  غهتی ی، البته قبل از آن یک حرکت آمادگکنند می اتک یمانور خارج از فاصلة کارپای از مبتدی هایشمشیرباز. گیرد قرار امن ةفاصل یک

 اغلب این. نیست مناسب دیده آموزش بازیکنان برابر در اما است، کافی مبتدی همساالن مقابل در اغلب تیغه یآمادگ یک حرکت .دهند می

 یا ،هانیناگ رمیزهای با زنیضربه  به متوسط مبتدی تا یهاشمشیرباز و ،شوند می روبرو شکست با ی،آمادگ وجود کارپای عدم دلیل بهها،  اتک

 .دنشو می متوسل اضافی ةتیغکار با  یا ،برنامه بدونهای  درگیری

 به ربیشت کار این زمان، این در) کنند می استفاده حریف های واکنش و ها عکس العمل کشف برای پا مانور از تر، پیشرفته های شمشیربازی

شة تهیة نق حین در تحرک برای راهی بلکه نیست، اتک برای یگآماد حرکت از بخشی اکتشاف برنامة این(. شود می شبیه یآمادگ پایکار

 .است عملیاتی
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 صرف یگمادآ برای بیشتر زمان و مانور برای کمتری زمان باشد، بهتر شمشیرباز هرچه. ی فعال برای یافتن تمپو می باشدتالش کارپای آمادگی

 یگآماد اول ةدرج در شمشیرباز یپاکار پیشرفته، سطح در. رود می بین از سپس و شود، می کم رنگ پاکار نوع دو این تفاوتآنگاه . دکن می

 تک تمپویی های موقعیت به کارپا با متعادل، و ی سیالپا حرکت از استفاده با پیشرفته شمشیرباز. کند اتک فعال طور به بازیکن اینکه مگر است،

 اجرای یا اتک انسیلپت به خود آمادگی از مرحله هر در موفق شمشیرباز. گیرد می نیز حریف در عین حال همین موقعیت ها را از و رسد، می

 .رسد می دفاع

 ،انفجاری کوتاه، اغلب کارپای تهاجمی. دهد می پوشش را زنیضربه  برای حریف تا مانده باقی فاصلة که یی استکارپا همان دقیقاً کارپای تهاجمی

 اشید،ب داشته یاد به) است پاکار دیگر عنو دو از تر سریع اغلب کارپای تهاجمی بودن، موثر برای. دهد می پوشش را هدف تا مانده باقی مسافت و

 (..ا شوداجر آن از قبل کارپای آمادگی از تر سریع نیست الزم و دانست، "تهاجمی" بعنوان کارپای توان می را نشینی عقب ،اپه طبیعت لطف به

از  را شتاب حداکثر کارپای تهاجمی سرعت که کند می حاصل اطمینان - اتک خود به نسبت کمتری سرعت با یگآماد یا مانور با - شمشیرباز

 رایطش این) رسد می پایان به حریف اتک از فرار یا اتک سرگیری از برای گیآماد و شمشیرباز تعادل با کارپای تهاجمی. داشت خواهد حریف نظر

 (.کند می عبور حریف از بازیکن کارپا این در زیرا نیست، ضروری فلش در

 

 تمپو در اتک

 استفاده اقعیو اتک در وضعیت این از تواند می کارپای تهاجمی آنگاه ،کند کمک شاگرد به تک تمپویی وضعیت یک ایجاد به باید کارپای آمادگی

 همچنین حریف ةتیغ کنترل. هدف کردن باز برای زدنبتمان  ،مثال عنوان به شود، استفاده تمپو ایجاد به کمک برای می تواند تیغه حرکات. کند

 از هک است این هدف موارد، ةهم در. بنددب را فاصلة تک تمپویی از بیش های فاصلهآن می تواند  زیرا "کند محافظت" شمشیرباز زا تواند می

ی کونتر فاعد یا یدفاعیک حرکت  برای فاصله کردن باز یا ،تیغه دفاعی حرکت یک انجام برای - تمپو یک - مسافت/ زمان مطلوب ترکیب هرگونه

 .شود رفتهاز حریف گ ،تیغه

( چند قطعه یا) هقطع یک شمشیرباز فعال، تمپوی ایجاد برای. کند ایجاد منفعالنه یا فعالبصورت  را تک تمپویی وضعیت یک تواند می شمشیرباز

 حریفی سوی به( یآمادگ)یک قدم جلو  اجرای مثال ترین ساده. ببندد ه، با توجه به نیاز،مربوط حرکات تیغة با را فاصله تا کند می اجرا را کارپا

 هدف به (کارپای تهاجمی) مستقیم حملة یک بتواند تا کند می نزدیک کافی اندازه به را شمشیرباز ،قدم جلو. دهد نمی نشان واکنشی هیچ که

: المث عنوان به. ببندد را فضا تا دهد می اجازهبه حریف  شمشیرباز ،نهمنفعال تمپویی تک موقعیت یک ایجاد برای. اجرا کند خود نظر مورد

یروی ن بدین ترتیب ایستد، می نشینی عقب از شمشیرباز حریف، قدم جلوهای از یکی روی. شود می رانده عقب به حریف توسط شمشیرباز

 .برسد ضربه به مستقیم حملة یک با شمشیرباز تا کند می نزدیک کافی اندازه به را او حریف جنبشی بدن
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 قدم جلو یک از بیش باید امتیازگیری وضعیت به دستیابی برای شیربازشم. می باشد اه راحتی این به ندرت به حریف از تمپو سرقت البته

 :دارد گزینه چندینبرای به دست گرفتن تمپو  شمشیرباز. کند تالش

 قدم های و مکث از سازه ای ایجاد فعال دست آورن تمپویب برای ها راه ترین ساده از یکی .آن شکستن و الگو یک ایجاد .1

 اهیر یا ،سازه از بخشی تواند می مکث قدم جلو. ،قدم جلو سازه با آن شکستن سپس و قدم عقب ،(مکث) ،قدم جلو مانند ،است منظم

 .باشد حریف چشم در سازه زدن برهم برای

 ادایج حال در حریف. گیرد قرار استفاده مورد ترتیب همین به تواند می نیز حریف پایکار سازة ،آن سواز  .حریف سازة شکستن .2

 قدم جلو حریف قدم جلو از پس اما آید، می قدم جلو حریف قدم عقب با شمشیرباز(. مکث) ،قدم جلو ،قدم عقب: ستا زیر سازه

( حمله کی یا دیگر قدم جلوی یک) شمشیرباز کارپای تهاجمی توسط. کند می ایجاد غافلگیری و بندد می سرعت به فاصله را آید، می

 .داشتخواهد نیز نتیجه 

. کند می حفظ را فاصله حریف. است پیشروی حال در ثابت و آهسته سرعت با شمشیرباز .دو هر یا ، پا کار اندازة یا سرعت تغییر .3

 ظحف رای خودشب را راحتی فضای حریف که حالی در. کند می تسریع فضا بستن برای را خود سرعت شمشیرباز ناگهانی، طور به

 نگامه شمشیرباز شود، متوجه حریف اینکه بدون. کند استفاده اندازه یکقدم جلوهای  از تواند میوب بطور متنا شمشیرباز ،کند می

 .حمله می کند ،ضربه به رسیدن برای موقعیت این از و ،کند می تر نزدیک جلو پای ةپاشن به را عقب پای ،قدم جلو

 ،قدم یمن مانند ،ا هستنددار را تمپو تسرق درون ساختاری توانایی که دارد وجود پا کار از مختلفی انواع .فریبنده یپاکار از استفاده .4

 به شمشیرباز فاصله تغییرات در پنهان کردن تواند می ،قدم عقب یا قدم جلو یک جای به ،قدم ها این استفاده از .یدنسر و ،پرش

 ار حریف است نممک عقب قدم نیمه یک مثال، عنوان به. دهند تغییر را سازه ها یا ها گام ریتم توانند می همچنین آنها. کند کمک

 .رسدبضربه به  تا کند کمک شمشیرباز به و ،کشاند می تک تمپویی موقعیت یک به را او که بردارد کامل گام یک تا دهد فریب

ه علی حریف تکانة جنبشی از شمشیرباز. دهد ادامه را یک حرکت یا سازه یک تا تنظیم می شود "وار موتور" بصورت حریف اول، حالت دو در

 کند یم فلج منتظره غیر ناگهانی وضعیت یک با را او یا کند، می غافلگیر را حریف شمشیرباز چهارم، و سوم حالت در. کند می استفاده خودش

 :کند برآورده را شرایط این باید کنندة تمپو سرقت کارپای موارد، ةهم در. کند می پنهان را فاصله تغییر یا و

 .باشد پنهان حریف دید از باید کارپا شروع .1

 .بدزدد را مسافت/ زمان باید - گیرد می قرار حریف از مناسب ةفاصل در شمشیرباز که دهد اطمینان باید اکارپ .2

آمادة  یا،(لزوم صورت در) باشد دوم یحرکت آمادگ اجرای آماده و دهد خاتمه را پا یآمادگ حرکت کار تعادل باهمراه  باید شمشیرباز .3

 .کند اجرا را شمشیرباز خود اتک یا ،(باشد شده انجام اتک حریف بیرون کشیدن برای حرکت اگر)باشد  فرار

 با آن همراه پایان وهنگام تصمیم گیری را داشته باشد، ( عقب یا جلو به) جهت تغییر قابلیت باید یآمادگ در طی حرکت کارپا .4

 .باشد شمشیرباز تعادل
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 هب تنها پا یآمادگ کارهای. کنند می بازی حریف یجلو و هدف های تک تمپویی ةفاصل از خارج در درست کلی طور به مدرن اپه ایست های

 اتک های این. باشد می تواند آمادگی حریف یجلو هدف به اتک. شود می محدود پا یا دست، دست، مچ به اتک با قدم جلو یا سریع های پرش

 در هاشتبا برای حریف تشویق یا ،حریف دفاع در ضعف نقطه یافتن تر، عمیق اهداف به اتک مسیر گشودن برای است ممکن جلو هدف های به

 هدف سمت به یا هدایت جلوهدف  سمت به است ممکن شده انجام حرکات تعقیبی. ببرد بهره آن از تواندب شمشیرباز باشد تا فاصله یا تیغه کار

 .یابد ادامه ران/ بدن تر عمیق

 تاکتیک از ازشمشیرباینکه  یا ،وجود داشته باشد توجهی لقاب ةفاصل فروپاشی ،اولیه یآمادگ در که است آن مستلزم حریف بدن به مستقیم اتک

ن موارد داللت بر ای حریف عمیق هدف به رسیدن برای حرکات. کند جلوگیری حریف دفاعی عملکرد یا حمله ضد از که کند استفاده تکنیکی یا

 :می کند

 تا احتمال وقوع کند می محدود را حریف حرکات یا است، شده حریف عمیق هدف به تک تمپویی وضعیت یک به منجر اولیه آمادگی .1

 (.ثانویه قصد حرکات با مورد در) کم کنند را مشابهی از طرف حریف تمپوی چنین

 خارج مدافع ةتیغ یا/و ریخت، فرو را آن توان می یا است، فروپاشی شرف در یا است کم شده فاصله: در جریان است یخوب گزینة زمانی .2

 .کرد کنترل و گرفتار می توان آن را یا قرار دارد موقعیت از

 .کند می آغاز را اتکبه سوی هدف نشانه رفته است،  را که پوینت حالیدر  شمشیرباز .3

 مهاجم و خود بین را خود پوینت تا کند نشینی عقب کافی اندازه به تواند می مدافع شمشیرباز نکند، پنهان کافی اندازه به را خود نیت مهاجم اگر

 مهاجم به ضربه تک یا اصابت کدوبل خطر برود، حریف بدن سوی به دقت بدون مهاجم اگر. کند "هدیدت" را مهاجمهدف جلوی  و کند، حفظ

 دچار سپس و ،شودب حریف بدن به تمپویی تک موقعیت یک به منجر که کند ایجاد را الزم آمادگی حرکت بتواند شمشیرباز اگر. یابد می افزایش

 معمول یهاخطااز  یک. اتک فرار کند از بشود، یا بازرشمشی خودش موفق به زدنمی تواند با موقعیت تک تمپویی  حریف شود، تردید

حرکت  کی مانند) اضافی یآمادگ حرکت یک تهیه برای سپس و ،دنگیرمی  قرار تنه به زنیضربه  موقعیت در های مبتدی این است کهشمشیرباز

 درستیبه نا ییتمپو در وضعیت تک تمپویی دواجرای اتک . کند تمام را اتک خود باید بازشمشیر که صورتی در د،نگذارمی  وقت( فریب

 .است دو تمپویی وضعیت یک در ییتمپو تک اتک اجرای

 

 ،فشار ،تمانب از استفاده با) فعال بسیار تواند می کنترل این. کند کنترل اتک یا/و یآمادگ هنگام را مدافع ةتیغ کند سعی می تواند شمشیرباز

 دتوان می که تمپویی تا دهد می اجازه مهاجم به ابزارها این از یک هر(. شود میدفاع  یک باعث که فریبی مانند) باشد تر منفعل یا( بایند یا اپوزه،

 این غیر در ،نفوذ کند هدف نهایی فضای به سرعت به باید مهاجم صورت، این در حتی. اتک خود برسد، طوالنی تر کند به راحت خیال با در آن

 .کند استفاده حمله ضد یا دفاع یک ایجاد برای اتک اتمام در شمشیرباز کندی از تواند می مدافع صورت

 هب پاسخگویی آماده باید مهاجم ،اتک موفقیت عدم صورت در. کامل داشته باشد تعادل یا ،برساند ثمر به را اتک یا ،باید مهاجم موارد، ةهم در

 .هدد ادامه را خود اتک یا و کند، دفاع و شود حریف بعدی حرکت

 ).... ادامه دارد(


