
 تمرین یعنی استادی!

 (42/11/1911ترجمة: عباسعلی فاریابی )

 نیمک می سعی و گیریم می درس هفته هر ما. است شمشیربازی در استادی به رسیدن سازی آماده تمرینات هدف از که دارد وجود غلط تصور یک

 در واقع اما ،است مهم برای ما مسابقه زیرا ،باشیم داشته خوبی عملکرد مسابقات در بتوانیم تا کنیم رشد و بگیریم یاد چیزهایی خود مربیان زا

 به را ما که دارد وجود دیگری چیز یا ،است ماهر شدن سمت به ما بردن جلو عامل ترین مهم هاشمشیرباز ما رقابت برای آیا ؟این طور نیست

 برد؟می  پیش

 

 یچه کلی طور به. است اساسی یک امر ،ورزش نهفته است یک بعنوان شمشیربازی ورای آنچه درک در عملکرد مفهوم و تمرین مفهوم ةاید درک

 ام هدف افراد این فداکاری، و مهارت ،انگیزه، محرک نظر از. داریم المللی بین رقبای بنام چیزی در عوض ندارد، وجود ما ورزش در ای حرفه ةنسخ

 ی استادورزش هیچدر  توانید نمی دیگر شخص یک سایه کردن دنبال باا فشما صر. ستیمنیهم  تقلید دنبال واقع در ما حال، عیندر . بود خواهند

 .دارد را خودخاص  روشو  راه شمشیربازی هر زیرا دارد وجود نیز دیگری عوامل. شوید

 تعریف استادی

 .است تمرین یعنی استادی

 مربی کی وقتی یا المپیک طالی مدال یکما از استادی یعنی کسب  تصور کلی طور به نیست؟ این طور ،نباشد ما انتظار مورد جواب اینشاید 

 مسابقات در یعظمتپر و شکوهبا روزهای گذشته های دهه در که است مسنی استاد همان ما از استادی تصور .داشته باشد باال رده چند شاگرد

 نوانع به را تسلط و شاید هم استادی. راند میبه جلو  بیشتری دقت با و ، نیرومندترتر سریع را جوان های شمشیربازی اکنون و داشته است

 .کنیم تصور رتبه گرفتن

 .ندارد اید کسب کرده که مدال هایی تعداد یا و رده به ربطی هیچ. ندارد اید داده انجام گذشته در آنچه با ارتباطی هیچ استادی

 چهارچوب در را کار این او خواه. دباش ورزش این در استاد یک دتوان می او دارد، برمی را خود سابر یا اپه ،شمشیر فلوره بازیکن یک که بار هر

 یچه هکی هنگام گیخانتمرینات  در حتی یا گروهی، درس یک متن دریا  ،مسابقات قهرمانی کشور دریا  د،ده انجام المپیک بازی های فینال

 که شرطی به ، البتهنیست مهم در این فضا اصال شما مهارت سطح. هستید استاد بردارید، را شمشیر آن دلیلی هر به اگر. دوروبر او نیست کس

 .است مهارت یک استادی ، زیراانجام دهید را درست کار ة خاصلحظ در آن



 تمرین یعنی استادی!  ترجمة: عباسعلی فاریابی

2 
 

هر  یراز ،را داشته باشید خود نهایی ةنسخشما هرگز نمی توانید  حقیقت در. است بهترین شدن سمت به خود حرکت از است عبارت استادی

 های نیکتک همیشه کنید، اجرا کامالً را آنها ةهم یده اتوانست و یده اگرفت یاد را ها تکنیک ةهم و یده ارسید خود راه پایان به که وقت فکر کنید

 یک میشههحتی اگر یک شمشیرباز بی نظیری بشوید، . پایانی ندارد هرگزشمشیربازی . پیش روی شما قرار می گیرد یادگیری برای بیشتری

را کامل تر و  خودمی دهید تا دنبال آن باشید و روز به روز  قرار خود جلوی که است هویجی شما نهایی ةنسخ. دارد وجود برای تان بعدی چیز

 خودبه خود  رسیدن همیشه برای باید ما. را به وجود می آورد ما است که استادیغائی  هدف به رسیدن درک همیشه د.یبه جلو سوق ده

عریف برای ت راه تنها این اما ،است عجیبی فکریک  مطمئناً دسترس غیرقابل مکان یک در رسیدن به استادی تصور .دهیم دامها را به جلو مان راه

 .است این مسیر

 

ر نمی تواند از او استادت دوره ها ةهم شمشیرباز ترین بزرگ دهد، سوق رشد سمت به را او که باشد داشته ذهنیتی شمشیرباز مبتدی ترین اگر

 .مهارت ی ازسطح نه است، و یعنی استادی رشد. باشد

 ما آیا که نیستوابسته  این موضوع به این. هستیم خودمان بهترین از استفاده به قادر لحظه هر در که بگیریم یاد باید شمشیرباز عنوان به ما

 به پا اشتهبر سر گذ را شمشیربازی ماسک که یزمان هر که است به این مرتبط فقط بلکه ،یا نکنیم کنیم عمل خود پتانسیل در حد توانیم می

 .داشته باشیم یدرست تیذهنیا رویداد، مناسبت  ، بدون توجه بهحاضریمما  آیا گذاریم می پیست

 آرمان بدون تعهد

 موعود زرو وقتی که نیستیم این نگران و دهیم می انجام آینده به کردن فکر بدون را کار این ما. هستیم متعهد خود و تمرین آموزش به روز هر ما

 مورد رد همیشه ما زیرا برسد نظر به عجیب است ممکن این. نتیجه در نه باشد، کار در زمینة باید تعهد. بود خواهد چگونه عملکردمان رسدب فرا

 .باشد هدف یک خود خودی به باید تمرینخود  اما کنیم، می صحبت اهداف این برای ریزی برنامه اهمیت و اهداف

 ی منچرا" کهوال س این به پاسخو آن  شد، خواهید روبرو معمول بسیار یندآفر یکبا  بخوانید،مطالبی را  کلی طور به رشد مورد در اگر

 قریباًت بنابراین اجرای آن در طی آن فرآیند دهید، می انجام را کاری چرا که بفهمید توانیدن اگر زیرا ،استداستان م اصلی مفهوم این ."؟چیست

 مثال، بعنوان کنید، کنترل د آن راتوانی نمی که است شده متمرکز نتایجی روی بر شمشیرباز یک عنوان به شمای "چرا" اگر. است غیرممکن

 را روزانه تمرین به ادامه دادن در خود تالش بتوانید که است بعید بنابراین شد، خواهد برگزار ای ناشناخته ةآیند یک در که مسابقه یک ةنتیج

 .دادن برای مسابقه نه ،کنیدب صرف شمشیرباز عنوان به خود را وقت شما که است جاییو تمرین  آموزش. کنید حفظ

 اجتماعی یها شبکه دراینکه  یا بخوانند را آن نفر چند که بنویسم فکر این با توانم نمی را مقاله اینمن . می پردازم عالی مثال یک به اینجا در

و در . ودر می بین از کار روح و پیامبنابراین  ،داشته باشم را فکر این اگر(. یکی هم نداشته باشد حتی اینکه یا) باشدداشته  share تعداد چه

 خوانندگان. باشد گینویسند خود باید منی "چرا" در صورتی که .خواهم آورد کم مقاله های بعدی نوشتندر  نهایت در ،مردمنتیجة عدم توجه 
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 لذت نوشتن از باید من. است تر مهم نوشتن خود اما دارند، نقش ی متونمحتوا در دیگر موارد و سایر ،ة شمشیربازیجامع آنها، نیازهای و من

 .کنم حفظ را خود نویسی وبالگخواهم توانست ن صورت، این غیر در ببرم،

 

 در قابتیر کامالً شمشیرباز یک حتی شمشیرباز، یک که زمانی مدت. باشد تمرین در باید شمشیرباز یکی "چرا". است طور نهمی شمشیربازی

 ناچیز اربسی د،گذران می خود مربی با و تمرین آموزش برای که زمانی مدت با مقایسه در گذراند، می مسابقات روی پیست در المللی، بین سطح

 به چنین لحظه ای نرسید. هرگز شاید خوب اید، چسبیده سکو روی ایستادن شما به آن یک لحظة طالیی و تجربة اگر. است

 می پردازیم: مفهوم این های جنبه از برخی به اینجا در. گذرند می از آن موفق و بزرگ ورزشکاران که است جایی تمرین، ةتجرب

 فرصتی هر در آموزش و تمرین در کامل وری غوطه 

 آموزش و تمرین به العمر مادام تعهد 

 اهمیت دارد که است چیزی تنها تمرین 

 شود می حاصل رشد در مندیرضایت 

 (اوقات بیشتر حداقل) آموزش و تمرین تجربة به اشتیاق 

 خانواده داور، باشگاه، حریف، مربی، - حامی افراد از قدردانی 

 شمشیربازی در سرگرمی 

آموزش و  تجربة مورد در فقط آنها. نیست نتیجه مورد در آنها از یک هیچ ؟وجود دارد یمشترک موارد چه چیز این ةهم در که کنید توجه

 است؟ قلم افتاده از چیزی چهخوب . هستند شمشیربازی تمرین

 سکو. مدال.. ضربه. امتیاز. باختن شدن. برنده

. عیواق غیر نتیجه در و دسترس از دور هدف نه به یک و هستیم، خود ةروزمر و تمرین آموزش به متعهد ما. ندنیست شمشیربازی مهم موارد هااین

 .نیست ر از اینت مهم دیگری چیزو هیچ . دارد قرار ما مقابل در اینجا در همان چیزی است که االن و است واقعی آنچه

. کجاست لحظه آن که نیست مهم بگیریم، قرار لحظه در که شویم می کشیده چالش به ما. است پرتفکر و مداوم درگیری ورزش یک شمشیربازی

 دورةاین  در ما که نیست مهمو  .کارپا حرکات از ای مرحله هردر  و تیغه شپیچ هر در ،آیدبه دست می  استادی که است جاییهمان  این

 .گرفته ایم رقرا جهانی مسابقات ةصحنیک  در یا هستیم تمرین مشغول تنهایی بهکرونا در اطاق خود  گیر همه بیماری
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