
  (4) یربازیشمش ورزش ذاتی ملزومات

  کارپا

 (72/4/0411ترجمة: عباسعلی فاریابی )

بازیکن  ومد عتیبه طب بصورت روان و ظریف اجرا و شود تا بصورتی کاربه  دیبا یربازیشمش یپاکار تمرینات دانست که تمام دیشروع با یبرا

 یکند. در همه جنبه ها یمناسب خارج م یاز تعادل بدن او زا و و متشنج می کند نا منظمرا  ربازیشمش حرکات، نامناسب پاشود. عملکرد  لیتبد

 دارد، به آن نیاز یربازیشمش حرکت کی کامل کردناست که  یمهم است. تمپو زمان اریبس آهنگ حرکتسرعت و  هماهنگ با تمپو، شتاب کارپا،

 تمیر ای حرکت شروع کننده و یک حرکت پایان دهنده کیحداقل  تمپو. به عنوان مثال هر می باشد ریتم تشکیل دهندة تمپو یعنی آهنگو 

روز امکان  آن یوزن و طول سالح ها لیالبته به دل نیا , در نظر گرفته بودند. آهنگچهار  تمپوهر  یبرا یربازیدارد. در گذشته استادان شمش

 .بود ریپذ

 

 اینها هم. البته دیکن میتنظ قدمتر سرعت  طول گام و از همه مهم انسیبا وارها را قدم جلو از یشود مجموعه ا یم هیتوص یدر مورد شتاب ده

 عیدوم سر قدم کیبا  لهکوتاه و بالفاص یکم ةقدم اول آهست کیتواند  یمثال خوب م کیدارد.  یبستگ حریفدو  نیب یربازیشمش ةفاصلبه 

 ریتأث اتک ایو  قدم جلوموثر به  واکنشدر  فیحر ییبر توانا ماًیسرعت مستق رییتغ نیشود. ا با یک اتک ختمکه  دنبال شود یطوالن ایمتوسط 

 آن است. سریعدادن  انیآرام و پا یک دست راستبه عنوان مثال شروع  غهیگذارد. در رابطه با کار ت یم

یی ایتالیا -  guardia، یفرانسو - en garde) آنگارد وضعیت حیصح یمناسب آغاز شود و با اجرا یربازیشمش گاردبا  دیکارپا با .1

- on Guard - سه سالح. یکی از هر با توجه به گارد( شروع شود انگلیسی 

پاها با  کیکالس در گاردهر دو پا قرار دهد.  یبر رو یدهد که وزن بدن را به طور مساو یم حیرا ترج یمرکز تعادل سندهینو فلورهدر 

 یراحت تر است و اجازه م نیبه جلو برگردد. ا یپشت کم نوک پایمدرن بهتر است که  یربازیدارند. در شمش ة یکسانبیزاو گریکدی

 کند. یزانو و مچ پا وارد م به یاسترس کمتر نی. همچنو روان تر شود تر عیسر قدم حرکتو  قدم جلو درتا  دده

 یدف کمتره ربازیکار شمش نیخم شود. با اکمتر تر باشد و زانو  ایستاده دیبا گاردتفاوت که  نیبا ا صدق می کندامر  نیهم زین اپهدر 

 .گذارد یم فیحر در اختیار
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شود و  یعقب منتقل م پای)نه کامالً( به  یتفاوت که وزن بدن کم نی، با اکند یم هیتوص همان گارد فلوره را سندهینو در گارد سابر

 شود. یم تر عیسر قدم جلویامر باعث  نیا

 یپا ةاشنپ پیست قرار بگیرد، یپا کامالً رواینکه کف  بجای ،کند که یم هیتوص سندهی، نودر هر سه اسلحه وضعیت آنگاردبا توجه به 

 .بگیردقرار  پنجة پا یوزن بدن بر رو بطوری کهبلند شود  کمی یعقب اندک

 - advanceیی، ایتالیا - passo avanti، یفرانسو - marcherجلو ) قدم . درمی شود ساده قدم جلو و قدم عقبکارپا شامل  .2

 retreatیی، ایتالیا - passo indietro، یفرانسو - rompre) قدم عقب. در کند یم حرکت عقب یپا قبل ازجلو  ی( پاانگلیسی

 .کند یم حرکتجلو  یپا قبل ازعقب  ی( پاانگلیسی -

 شتریانه باز عرض ش دیفاصله نبا نی. اشودنگه داشته  وضعیت گارد در پایان قدم جلو و قدم عقب باید همیشه ثابتپاها در  نیب ةفاصل

پا را داشته  یک یبیتقر ةحداقل فاصل دیبا هاپا نیب ةفاصل ینیو عقب نش پیشروی پس از اتمامباشد. کمتر  ربازیشمش یو از طول پا

 .باشد

 ،پاشنه - پنجه، پنجه -پاشنه  رت:قدم جلو بصووجود داشت. قدم جلو و قدم عقب  یتمپو در اجراچهار  کیدر گذشته به طور کالس

 وجود داشت ) یربازیشمش بر روی پیستمشخص  صدایپاشنه. چهار  - پنجه، پاشنه - وقدم عقب بصورت: پنجهشد.  می اجرا

piste- یفرانسو ،strip - لوج یپا پس از فرود پاشنة است. ربازیبه نفع شمش ه کاهش دادن چهار تمپو به دو تمپو(. امروزانگلیسی، 

 کی. به طور کالسردیگ یقرار مروی پیست ( پنجه یرو ای) تخت پای عقب به جلو حرکت می کند و و پایین آمدن پنجه روی پیست،

 یم دهی( نامانگلیسی - step Lunge، ییایتالیا - pattinado) انجام می شود که قدم جلوحملهپا عموماً قبل از حمله  حرکت نیا

 شد.

تر شدن  عیسرامر باعث  نیا رای، زپا قرار دهد یها پنجه یاز وزن بدن خود را رو شتریب دیبا یربازیتا آنجا که ممکن است شمش

 ضمن اینکه در حرکات ،در نظر گرفته شود بطور کلی دیبا نیشود. ا یم یربازیشمش پیستو  هاپاشدن اصطکاک کمتر حرکت و 

 .ایجاد می شودها پا قرار گرفتن تیدر وضع هایی تفاوت ارمختلف به طور خودک

 

قدم ( و انگلیسی - crossover forward، یفرانسو - passe avant) جلو قدم ضربدریشامل  نیهمچن عقبو عقب  قدم جلو .3

عقب با  ی، پاجلو قدم ضربدری. در می شود( انگلیسی- crossover forward، یفرانسو - passe arriere) عقب ضربدری

خود را دوباره  یگاه اصلیکند و جا ی، به جلو حرکت مجلو پایشود و سپس  یجلو آورده م یپا یجلو بهتعادل  حفظ وزن و جابجایی
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ب به عقعقب  یکند و سپس پا یعقب عبور م یتعادل از پا حفظ وزن و جابجاییجلو با  ی، پاعقب قدم ضربدریکند. در  یبرقرار م

 تیارائه وضع یکرد که برا دیتأک دیحرکات با نیا یول هر دوکند. در ط یخود را دوباره برقرار م یاصل تیکند و موقع یحرکت م

 .بسیار مهم استمرکز تعادل مناسب  حفظ، مناسب ةو ضد حمل ی، دفاعیتهاجم خرکاتامکان انجام  و ،غهیمناسب بدن و ت

قدم وجود دارد: در  قدم چکاست. در اصل دو  فیحر یکیتفکر تاکت انداختن و برهم زدناشتباه  به یروش موثر برا کی قدم چک .4

 قصد پیشرویدهد که  یبه وضوح نشان م و ،را اجرا می کندجلو  مین کیشمشیرباز تنها به حرکت دادن پای جلو به جلو، ، چک جلو

عقب  یپا با حرکت دادن ،عقب قدم چکبرعکس است. در  قاًیعقب دق قدم چکدارد.  یبه عقب برم قدم کیدارد و سپس به سرعت 

و  دارد ینیعقب نشکه قصد دهد  ی، به طور واضح نشان مدارد یقدم به عقب برم می، نجلو یپا بدون حرکت دادنبه عقب بازیکن 

. دارد نیز وجود حرکت نیبا توجه به ا گرید یبردکار حرکت پایدهد. چند  یم مسیر رییقدم کامل به جلو تغ کیسرعت با  به سپس

. ودش تر عیو سر این حرکت روان ترشود  یکه باعث م شود یانجام م رکت چککه بعنوان حپا  نربوط به حرکت سرشیآنها  شتریب

 شوند. یمنجر م جهینت کیبه  دارند و بندهیفر تمیر ای بطور یکسان ةهنگ وآنها  ةهم

 

 یکار م به ایتالیا یمیاصطالح غالباً سبک قد نیا است. اپکار اساسی حرکات از گرید یکی( ییایتالیا - raddoppio) حملة دوبرابر .5

 ارانهبطور فریب ک نیزم گرفتنبا  حملة بلند کی یراه انداز به آن ،تر حیاست. به عبارت صح یک حماة خیلی بلند یرود که به معن

بدون  ،جلو را لمس کند یپا تا جایی کهآورده شده  جلو اطیعقب با احت یپا حرکت نیاشاره دارد. در ا یواقع حملة یقبل از اجرا

سانتی متر به طول  06الی  06 حداقل معموالً حرکت نیشود. ا یدنبال م بلند حملة کی با ، سپسشودحرکت توجه م فیحر اینکه

 رییرا تغ آهنگ حرکتو هم  تمپوهم  یبه طور ناگهان رایاست ز یموثر اریبس بندهیحرکت فر کی نیا ی. به طور کلدیافزا حمله می

 دهد. یم

کوتاه  ینیعقب نشنوعی جلو  یپا دزدیدن( است. معموالً یفرانسو -rassemblement) ی جلوپا دزدیدن، پا گرید اساسی حرکت .0

 یبه طور کل و شود. ی، اجرا مکند دایعقب تماس پ یکه با پا یجلو به عقب تا زمان یبا حرکت دادن پااین حرکت  .شمرده می شود

( یفرانسو - remise) اتک دادن ادامه یبرا یعال حرکت کی نیشود. ا یم ل( دنبایفرانسو -echappementمعکوس ) حماة کی با

هدف  جلو یپا دنیدر هنگام عقب کشکه شمشیرباز دست خود را راست کند تا  شود یم هیتوص ربازیبه قصد شمش گی. بستمی باشد

 .کشدبرا به چالش  فیحر

 یاصل زتمرکپا است. کار یاساس اما یکی از حرکات شود، یاستفاده نم ادیز دی( اگرچه آن طور که باییایتالیا -)بالسترا  حمله پرش .7

 یلیخ پیستاز  یربازیشمش یدو پا زمان جدا بودن، تا ارتفاع. هرچه پرش باالتر باشدشتاب رو به جلو باشد  روی دیبا حملهپرش 

دون ب می باشد ضد حمله باز ای اتک یبرا میمستقهدف بازیکن بطور ، قرار دارددر هوا  ربازیکه شمش ی. هنگامشود یم تر یطوالن

 نیشود. همچن یم جادیجلو ا پای ضربة حرکت رو به جلو توسط یاصل یروی. نرا اجرا کند موثر یدفاع اینکه بتواند هرگونه حرکت
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 حرکتدو آن از در واقع زیرا ، شود یآموزش داده م به هم متصل یبیترک حرکت کیبه عنوان  حملهپرش  امروزه الزم به ذکر است که

روش موثر و  کی، حیصح ی. پرش النج در صورت اجراآن حملهبه دنبال  و عبارتند از: پرش دو حرکت نی. اتشکیل می شودجداگانه 

 فاصله است. عیبستن سر یبرا یذهن اختالل کنندة

عقب است که توسط  به حرکت یاصل یرویمعکوس با ن حملة حرکت پرش کی( در واقع ییایتالیا - salto indietro) پرش عقب .8

ت یک ضربه با دساز  و فرار فاصله عیباز کردن سر یبرا یروش عال کی نیشود. ا یم جادیبه عقب ا مانندعمل لگد  کیعقب با  یپا

 است. حمله ای زاست

 یاساس یپاحرکت کار کی( اگرچه امروزه به عنوان انگلیسی - lunge، ییایتالیا – botta lunga، یفرانسو - fente) حمله .0

 Ridolfo Capoاست که  پذیرفته ی. به خوباجرا می شدبا سرعت کم معرفی شد بار  نیاول یبراوقتی که ، اما شود یشناخته م

Ferro توسط آن  یکتب حاتیتوضو بعداً  ارائه کردرا  حملهبود که  یکس نیاولNicoletto Gigante مناسب  ةارائه شد. اگر در فاصل

ر د ی می باشد کهمیمستق اتک سمیمکان نیثرتروو م نیتر عیسر حمله، اجرا شودمختلف متفاوت است(  یها یربازیشمش ی)برا

 است. ربازیدسترس شمش

 

 آهنگهه س حرکت کیبه عنوان  سندهیاست که نو یا ساده حملةمورد  نی: اولنوع تقسیم می شود نیچند رب حمله یکیعملکرد مکان

 دهد. یآموزش م انیبه مبتد

وم د ة(. در مرحلفیامتداد هدف حر در میخط مستق کیدر  مسلح و دست توسط بازو ریشمشقرار گرفتن شود ) یم دست راست ابتدا

بدن را  ونستیعقب مانند پ یکه پا یدر حال رانده می شود،محکم به جلو  لگدشود و با  یبلند م یربازیشمش پیستاز  یجلو کم یپا

مل . عگیرد یکف کفش قرار م ةلب روی یعقب کم یپا کف که یدر حال شود یقفل م پیستپس از استقرار روی و  پرتاببه جلو 

 یم نیرا تأم مورد نیاز یقدرت بدن شتریعقب ب حرکت انفجاری پایشود و  یوزن به سمت جلو م جابجاییجلو باعث  یلگد زدن پا

به  مسلح ریسوم دست غدر مرحلة . قرار گیردمچ پا  یعقب بر رو یپا نیست که یمعنا دانب نیتوجه داشت که ا دیبا نجایکند. در ا

 ور حرکت دهندةبه عنوان تعادل  یبه طور کل و ،قرار می گیردعقب  یشود و به موازات )اما نه به حالت استراحت( پا یعقب پرتاب م

 .عمل می کندبدن به جلوی 

جلو  ی، پایکمک حملة. در "گسسته حملة"و  "یکمک حملة"قابل توجه است که عبارتند از:  گونةدو  یساده دارا حملة نیا

به  حمله نی. استفاده از اآید یم نییپا یربازیشمش بر روی پیستپا کف  ماندهیو سپس باق ردیگ یپاشنه قرار م یبر رو ماًیمستق

 رساندبهدف  نتواند بهتهاجم را م ةغیت حملهاگر  مخصوصا کشدببه جلو  نچیچهار ا اثر سه توبه طور مبدن را می تواند عنوان اهرم فشار 

به  نچیچند ا ه اندازةرا ب حمله یو دسترس ردیگ یقرار مروی پیست جلو به طور مسطح  یپاکف ، گسسته حملةاست. در  دیمف اریبس

بندد.  یفاصله را م اجرای اتک نیدر ح یمنتظره ا ریطور غ هاست که ب دیمف یفیدر مقابل حر گسسته حملةکند.  یم کم یطور موثر
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 روازپ ای دنیباعث لغز که ابدی یم شیافزا آنقدر عقب یرو به جلو پا انفجاری است که در آن حرکت یپرواز حملة، حمله گرینوع د

 شود. یم یربازیشمش پیست یبه جلو رو بازریشمش

 ش یابدافزای حدود یک مترتا ممکن است به اندازه  مسافت طی شده توسط حمله عقب یپا ستونیپ انفجاری ضربة به قدرت گیبست

ه ب که در آن شمشیربازاست.  ی از حملهگرید نوع جادر حملة. باشد یتهاجم مم بازریشمش ی برایقابل توجه ة ضربه زنیکه دامن

 دوباره تاکید می کنم که. استفاده شود زین دزدی بدن می تواند بعنوانکوتاه  حملة نی. امی اندازد روی حمله شخود یدر جا یراحت

 حملة، نمی شودبه اندازه الزم استفاده  باً یکه تقر یگریموثر د حملة کیکند.  یرا حکم م نوع حرکتشده  مبارزة ایجاد تیوضع

 - reverse lunge، ییایتالیا - Botta lunga indietro، یفرانسو - ecahppementاست. قبل از النگ معکوس ) معکوس

 ماند یم یخود باق یدر جا آن، عقب بردن پای جلوپس از  حرکت نی. در اشود یمبه عقب آغاز  جلو یپا دزدیدن( اغلب با انگلیسی

 .ردیکامل قرار گ حملة تیکه بدن در وضع ییلغزد تا جا یم به عقب عقب یو پا

قدم ، حملهقدم ضربدری جلو ، حمله دزدیدن پای جلو قدم عقب حمله،، قدم جلو حملهعبارتند از:  دیگر حمله یکاربردها ریسا

 قدم چک عقب حمله.و  قدم چک جلو حمله،، ضربدری عقب حمله

( انگلیسی - flash attack، ییایتالیا – frecciata، یفرانسو - fleche) فلش ،دیگر اساسی اریبس یکی از حرکات کارپای مدرن .16

پرواز  ای کانیپ یکلمه در لغت به معنا نیا .شد ارائه 26در مجارستان در آغاز قرن  یو الزلو بورسود یسانتل ویتالیکه توسط ااست، 

دن به راست دست بوو با توجه . می باشداعتبار  یداراآنها هنوز  شتریشده است و باجرا  یمختلف روش های متعدد و فلش بهاست.  ریت

رتیب بدین تش فلاجرای اتک نحو  نیبهتر سندهیمتفاوت است. به نظر نو یکم زین اجرای آن، متهاجم ربازیچپ دست بودن شمش ای

کار  نیطور که ا جلو. همان یپا جلوعقب به  هیپا پرتابحال  نیو در ع فیهدف حر تهدیدو  یک دست راست کامل ی: اجرااست

پیش می رود تا کمال  ییعقب تا جا ی. پاکند یم پروازتعادل به جلو م بصورتسر(  شده توسط تی، وزن بدن )هداشود یانجام م

 ربازیکند. سپس شمش یم اصابت فیبه هدف حر مهاجم ةغی، تدیآ یم فرود ستیپ رویکه  یهنگامو . گیرد یم قرارو جل یپا یجلو

از مهاجم راست دست  کی. عبور می کندمدافع  ربازیشمش سمت هدف داخلی از دهد یبه حرکت رو به جلو خود ادامه م مهاجم

 .شودمی  فیچپ حر گذرد، که سمت یم فیحرخود از  سمت راست
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 coup) مچ دست توسط یا شالقی ضربه زاویه دارشیوة زده ضربه استفاده از  موثرترینرسد،  یم فیبه حر مهاجم ةغیطور که ت همان

cave- یفرانسو ،angolazione – ییایتالیا، caver - ة غیاست که در آن ت ینوع فلشقابل توجه ی از انواع کی. می باشد( انگلیسی

و موافقان  ها عملی هستند روش ی این. هر دوکند یم حریف برخورد هدفبه  یربازیشمش پیست یعقب رو یپا فرودقبل از مهاجم 

 Takes of the Ironاز چهار  کیشدن با هر  ریدرگ با ای غهیت بدون درگیریتوان  یش را مفل اتکهستند.  را دارا و مخالفان خود

 حملة، حمله، جلو یپا دزدیدن، حمله، پرش عقبقدم ، قدم جلوبه دنبال  ن راآ توان یم نیاستفاده کرد. همچن Iron اتکچهار  ای

 ری، در صورت غموارد ةعقب استفاده شود. در همچک قدم  ایچک جلو  قدم ،به عقبقدم ضربدری ، قدم ضربدری به جلو، معکوس

 ثر است.وم اری، بسآهنگ حرکت ای تمپودر  ریچشمگ رییتغ کیمنتظره بودن و به دنبال 

 

 کیهر حرکت پا  برای دیشکل با نیهماهنگ شود. در ساده تر غهیت با با کار دیبا شهیهمپا کارباید به یاد داشته باشیم که ، یانیپا ةبه عنوان نکت

 رکتحسه  یحت ایح باالتر دو ودر سط .باشد( غهیت حرکت کیساده  ةشود ارائ یکه انجام م یاگر تنها کار یوجود داشته باشد )حت غهیت حرمت

 غهیت و در هر حرکتباشد  برعکسد توان یم نی، اما همچناستاندارد هستند یبرنامه ها نهاید. اشو یم در نظر گرفتهپا  حرکتهر  یبرا غهیت

پس و  ،آهسته آهسته آموزش داده شود دیدرجه باالتر با و پای غهیکار ت حرکات ترکیبی نی. ادر نظر گرفته شودپا  حرکت نیممکن است چند

 اشت.نخواهد دوجود  یربازیشمش ةدر تجرب یواقع تیموفقهیچ ، یهماهنگ نی. بدون چنبکار برده می شوند یبازسرعت  با رسیدنکمال  به حداز 

 ادامه دارد ....

Richard Howard 
 


