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 ی قرار داردورزش در رأس رویدادهاینه تنها  رویداد نیداشته باشد. ا کیالمپ ةبه انداز یگاهیورزش وجود ندارد که جا یایدر دن یدادیرو چیه

 گرید یاز ورزش ها یاریبس نیو همچن یربازیدر مورد شمش اصل نیشود. ا یاست برگزار م دنبال آن یاز آنچه جامعه به طور کل یبلکه بخش

ن ایاز  پیش تر یلی، خبر می گردد شیهزاران سال پ به دارند که یخیساده هستند و تار هم و دهیچیپ هم کیالمپ بازی های کند. یصدق م

 .میکن یم یدر آنها زندگ که کنونیواقعی  جهان

 

 .ستیچ کیکه المپ ببینیم دی، ابتدا بااست راه یافته کیالمپ بهچگونه  یربازیشمش میبفهم نکهیا یبرا

ر آنها د ظهور ة، نحویبه طور کل ها ی. ما در ابتدا با کاوش بازمی پردازد کیالمپ یربازیشمش بهاست که  بخشی 3یک مقالة  از بخش نیاول نیا

تکامل آن  یو چگونگ کیالمپ یربازی، ما به ساختار شمش2 بخشکرد. در  می، شروع خواهآنها به یربازیورزش شمش چگونگی ورودو  ،جهان

فردی  اتیو خصوص گزینش یرهایمس، از جمله کیالمپ رسیدن شمشیربازها به سطح ةنحو شرایط و 3 بخش، در سرانجام و پرداخت. میاهخو

 .را بررسی خواهیم کرد کیالمپ مورد نیاز برای تصاحب سکوهای شمشیربازی

 یالملل نیب مشهور یورزش رویداد نیاز ا یبخش بعنوان یربازیشمش و چگونه، چگونه بوجود آمده استها  یباز بینیم که شالودة اولیةب دییایبحال 

 .قرار گرفت

 ستمیباستان تا قرن ب ونانیاز  کیالمپ خیتار

کلس هرا پیک اشاره شده است کهمة الافسان در گردد. یباستان برم ونانیبه سه هزار سال قبل از آغاز مسابقات در  کیالمپ یها یباز ةخچیتار

 نامیده می شد المپیاکه  آن محل برگزارینام خود را از  بازی هاشدند.  یبار برگزار م کینهاد و هر چهار سال  انیرا بن دادیرو نیهرکول( ا یا)

بلکه  ،نبود یورزش ددایرو تنها یک مراسم نیبود. ا یر، بوکس و سوارکا، پرش طولمانند دو ورزش هاییشامل  ی. مسابقات اصلاستشده گرفته 

آمدند تا هنر خود را به اشتراک بگذارند و به دنبال می گرد هم  کیالمپ یها ی. هنرمندان و شاعران در طول بازبود نیز یفرهنگ جشننوعی 

 گنجانده شدند. ها نیز چیپوریو ش خدایان های پیک، یبعد یها کیدر المپسپس باشند.  یمشتر
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از بوکس و  یبیترکوجود داشت که  Pankration به نامة رزمی رشتهیک اما  وجود نداشت. ریشمش مبارزه بانوع  چیه هیدر آن مسابقات اول

 یامروز یبوکس و کشت به ورزش های هیشب یبوکس و کشت ضمن اینکه .شد یاستفاده م خشونت بی رحمانهاز  فیحر زدن یبود که برا یکشت

 نبود. هیاول کیالمپ بازی های از آن ی، اما بخشاز فرهنگ آن زمان بود یکامالً بخش یزن ریبود. شمش

 

کرد و بالفاصله  رانی شرکت ارابه ةمسابق درهزاره  لیدر اوا (ن)نرو . امپراطور نروافتیکاهش  ها ، رقابتها یکار آمدن روم ی، پس از روسرانجام

 کردندی معرفی رستبه عنوان جشن بت پبازی ها را  ،مداوم برگزاریسال  0211از  پس آنگاهکرد.  مضحکة عام و خاصاز ارابه خود افتاد و خود را 

 ممنوع شدند. کامالچند صد سال به مدت و 

به چالش  یبرا یمداوم به ورزش به عنوان راه ةعالق ،است کیظهور جنبش مدرن المپ که سال 0912سال  تاو ، یالدیم 01در طول قرن 

قبل از  زین یگرید یالملل نیب ی، وجود داشت. مسابقات ورزشخود ةنسخ نیشدن به بهتر لیتبد یبرا انسان هاو فشار آوردن به  بشر دنیکش

 ،مختلف یها ورزش مرتبط بهها  سازماندر آن زمان . نده بودنازل نشداز آسمان یک باره  به این بازی های زیرا –داشت  دوجو کیالمپ یها یباز

 بودند. یرقابت یالملل نیمسابقات ب ی، دارایربازیاز جمله شمش

 ةله بودجبالفاص باًیو آنها تقر ،آن زمان به ارمغان آورد یورزش رگذاریتأث یها سازمان یرا برا کیالمپ یایاح ةدیا یفرانسو ندو کوبرت ریبارون پ

 لیتشک ة بازی هاحاکم ئتی( به عنوان هIOC) کیالمپ یالملل نیب ةتیکردند. کم ها یباز نیاول به راه اندازی کردند و شروع نیرا تأم مورد نیاز او

افتتاح شد.  ونانیدر آتن  0911مدرن در سال  ادیالمپ نی، اولهی. تنها چهار سال پس از آن جلسات اولمی دهدادامه  به کار خود ، که همچنانشد

 ریغ شرکت کنندة تنها کشور آمریکا. شدندمسابقات  نیمجاز به شرکت در ا بازیکن زن 1و  بازیکن مرد 291، مسابقه 13ورزش،  01کشور،  01

 !بود کیالمپ یاصل یها یاز باز یبخش یربازی، شمشبود. بله گنجانده شده مردان فلورةو  سابر ،ادیالمپ اولین آن دربود.  ییاروپا

باهم  بارکی، که هر دو سال یزمستان کیالمپ یها یو باز یتابستان کیالمپ یها یباز -شده اند  میمختلف تقس ةها به دو نسخ یباز نی، اهامروز

تر  وچکک اری، و آنها بسنتواند ذوب شود خیسرد برگزار شود که در آن برف و  یدر مکان دیاست که با یهیبد یزمستان یها یشوند. باز یم جابجا

 هستند. یتابستان کیالمپ یها یازاز ب

جنگ  لیبه دل 0111و  0111 یاول، سپس در سال ها یجنگ جهان لیبه دل 0101. در سال دان برگزار نشدهچند بار  هابازی  خیدر طول تار

 2120. اگرچه آنها در سال ه استبود کرونا روسیو لیبه دل 2121، در سال افتادند قیبه تعو بازی ها این که ی. تنها زمانلغو شدنددوم  یجهان

بوده است  در گذشتهبر خالف آنچه  ویظاهر توک در طی این بازی ها . مطمئناًاطالق می شود 2121 کیآنها المپ به هم، اما هنوز شوند یبرگزار م

 را ادامه خواهد داد. کی، اما مطمئناً سنت المپآمدبه نظر خواهد 

شد.  یم نگاهمسابقه  کیفراتر از  به آنها شهی. همندشد ینامگذار "کیجنبش المپ"عنوان بازی ها ب نی، ایدو کوبرتن ییابتدا یاز همان روزها

 هندد یروند را ادامه م نیا ورزشکاراناست که  لیدل نیخواند. به هم یسطح ممکن فرا م نیباالتر تا ارتقاو  یما را به رشد ورزش بازی ها همیشه

مت به س همیشه با تمرینات قدرتمند خودکه  مقصد اصلی ما شمرده می شود کیالمپ یربازیاست که شمش علت نیو به هم ،کنند یو رشد م

 .حائز اهمیت استخود  ة وجودینسخ نیبهتر کسببلکه  رویداد آنچنان اهمیتی ندارد، نکسب مدال طال در ای. کنیم یم حرکتآن 
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 کیالمپ ینمادها

 معنی است که به Citius - Altius - Fortiusها  یورزش است. شعار باز قیبهتر شدن از طر یبرا تیبشر یآور گردهم کیالمپ یاصل مضمون

که در  2120 یها ی. در طول بازبشویم میاز آنچه هست بهترکه  میهست آن یما دائماً در پ یعنی اینکه .می باشد قوی تر –باالتر  –سریع تر 

 به که می بایستروح وحدت است و نماد  این عبارت کند.اضافه  کیبه شعار المپرا  "با هم" ةکلمدارد  تصمیم IOC، شود یم گزاربر ویتوک

 .خواهد شد (کنارهمسریع تر، باالتر، قوی تر و ) Citius, Altius, Fortius – Communis  بنابراین شعار المپیک .شود افزودهها  یباز ةفلسف

 

 بازی ها بیدر زمان تصو که یشش رنگ پرچم کشورها تشکیل دهندة پرچم های اصلی پنج قاره است و رنگ انگرینما کیپرچم المپ ةپنج حلق

 هستند. صیقابل تشخ به وضوحهستند و  نینماد کیالمپ ی. حلقه هاگرفت یدر بر م 0121در سال 

برگزار  0129که از سال  یتابستان کیالمپ ی. با هر بازبخشد یبه ما الهام م کیالمپ بازی های قیاست که از طر یگرینماد د کیالمپ ةشعل

، کیالمپ یها یبه مکان بازروشن می شود و سپس  دیو خورش نهیآ بوسیلة. آتش می شودروشن  ونانی یایدر المپابتدا  کیالمپ ة، شعلشود یم

ز از یکی ا ة اصلیخاموش شدن شعل تا در صورت هم در کنار مشعل اصلی حمل می شود بانیپشت ی. شعله هاشود می منتقل، هر جا که باشد

 مشعل که ی. هنگامتعبیه می شودکوچک در داخل هر مشعل  ةمدرن دو شعل های یفن آوربا استفاده از  امروزه ،قتی. در حقآنها استفاده شود

در  و روشن خواهد بود ها یدر طول باز روشن کردن مشعل اصلی وجود دارد. این مشعل یبرا یمختلف روش های، رسد یم هیبه مراسم افتتاح

 .شود یخاموش م مراسم اختتامیه

 همان نیا و .وجود داردها  یباز نیا بلندتری ورایهدف  شهیهمو است.  کیالمپ ةفلسف یبرخوردار است سازگار ییباال تیاز اهم نجایآنچه در ا

 ییآشنا کیبا المپ یتا حدود ه. هممیباش این جریاناز  یبخش میدهد تا بخواه یل مکشاند و ما را هُ یرا به سمت خود م افراداست که  یزیچ

 دیاشب یجد ربازیشمش کیکه شما  ستی. الزم نخواه نکرده باشندمسابقات کرده باشند  نیا یوقت خود را صرف تماشااز ها  تساع ، خواهدارند

 د.نده یم یایو چه معن ستیچ و هدف آن به چه منظوری برگزار می شود این مسابقات دیتا بدان

 کیروح المپ

 شعار کیر از فرات کیروح المپ نظریة ".خاص سن کی به نژاد است و نه کی متعلق به نه کیروح المپ": ه بود کهبار گفت کی ندو کوبرت ریپ

دهد و الهام بخش پرورش بتواند این روحیه را کرد که به طور خاص  جادیا Olympic Spiritبه نام  یبرنامه ا IOC،  2101است. در سال 

 متمرکز است. باهم بودنو  همزیستی نیو همچن یهمبستگ ،اتحاد، دانهجوانمر یبازبرنامه بر  نی. اورزشکاران بشود

به  ربوطم ی افسانه ایداستان ها نیاز بهتر یشود. برخ یتکرار م و بارها بارهاشعار  نبه خوبی می بینیم که ای، میکن یها را تماشا م یباز یوقت

گذارند.  یرقابت ها پشت سر م نیشرکت در ا یرا برا یادیموانع ز، اما ندرو یسکو نم رویکه هرگز  تعلق دارد یبه آن دسته از ورزشکاران المپیک
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 ایناست  دیبع برایشان وسکقرار گرفتن روی و بازیکنانی که ، است ییتماشا این مراسمشوند.  یهمه دور هم جمع م کیالمپ ةیمراسم افتتاحدر 

برخوردار است و  یا ژهیو گاهیحمل پرچم از جاو  معرفی می کند.پرچم خود  ه ای برای حملندیکنند. هر کشور نما یتجربه مبا افتخار لحظه را 

 است. یافتخار بزرگ

رفاقت  حس در عین حال، اما است دیو اگرچه رقابت شد رندیگ یقرار م گریکدیبه ظاهر در برابر  کیالمپ یها یاگرچه کشورها در طول باز

وص در به خص ،ستین استیس کنار گذاشتن کامل یبه معنا نیا البته .و دشمنان رقیب ها نیب یوجود دارد. حت شرکت کننده های بین قیعم

بر  یالملل نیب یها استیسمتاسفانه است. غالب  شهیهم کیروح المپ که رسد یم، اما به نظر بودها نفوذ کرده  یدر باز که دوران جنگ سرد

الهام  لیلخود برسند. د یتا به آرزو های می کنند موانع تالش این غلبه بر اما ورزشکاران شرکت کننده برای، گذاشته است ریتأث کیجنبش المپ

 .اوج شادی برسند به استفاده کنند ودهد  یاز تمام آنچه ورزش به آنها م دوست دارنداست که آنها  نیا از شعار المپیکآنها  بخشی

 

 هیتاحمراسم افت نیبوده است که در چند یجنوب ةو کر یشمال ةکر مورددر ، کیالمپ یها یاتحاد به لطف بازبه  قیتشو نمونه هایاز  گرید یکی

چرخش واقعا شگفت  کی که، برگزار کنند را به طور مشترک 2102 یها یبازکنند تا  یکرده اند. آنها در حال حاضر تالش م ییمایبا هم راهپ

بدست ة بانوان را نقر 2102در سال  یجنوب ةکر میکه ت بطوری، است رشد همچنان در حالکره  یربازیدشمن است. شمش یورهاکش یبرا زیانگ

لهام ا ارتباطات بوسیلة توانسته است ما ورزش می بینیم که است شگفت انگیزچقدر شد.  ویر 2101 کیقهرمان المپ انگی-آورد و پارک سانگ

 .شود متحول تا این اندازه کیالمپ منشور گرفته از

باشد. در  می یک از ماهر ارزش انفرادی از  شیب کیالمپارزش . شرکت می کنیمها  یباز بطور مداوم در اینکه ما است  هیروح به دلیل همین

 .تعریف کردن یبرا یبسیار جالب یها ، داستانوجود دارد یادیز یها داستان زمینه نیا

 یروزیپ کیالمپ یهای در باز زیچ نیتر مهم" توجه کنید:مدرن  کیالمپ یها یباز انگذاری، بندو کوبرتن رینقل شده از پ ةجمل نیآخر به

ست که نی نیبلکه مبارزه است. مهم ا ستین یروزیپ یدر زندگ زیچ نیتر طور که مهم بلکه شرکت در مسابقات است، همان ستین

 ".دیباش دهیبلکه خوب جنگ بازنده نباشید،

، اشیمب فیحر هیچ الزامی در کار ما نیست که تنها در اندیشة مغلوب کردن. استانداز  نیطن ای ژهیو طوربهمواره این شعار برای ما شمشیربازها 

اشید و خواه ب نیالمپ ربازیشمش ه یکخوا. میمبارزه کن به بهترین وجه ممکن تالش می کنیم تا میگذار یقدم م بر روی پیستبلکه هر بار که 

 .بدست گرفته باشیم ریشمشبرای اولین بار 
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