
  (5) یربازیشمش ورزش ذاتی ملزومات

  کار با تیغه

 (03/4/0433ترجمة: عباسعلی فاریابی )

، ان، مچ دستانگشت ریتحت تأث و اسلحه رفتن دستةگ قیکه از طر تعریف شودسالح  ةغیت بعنوان حرکات وجه نیتواند به بهتر یم غهیت با کار

ا چند بالبته ، شود یم به عقب کشیده سپس و روانه شدههدف  سوی به پاها کمک با است که سالح یادآوریشود. الزم به  یم جادیبازو و بدن ا

 بستگی دارد:مهم  ةدو مالحظ بهاسلحه  رفتنگ ام بدستگهن ربازیشمش استحکام قبضة مورد استثنا.

 .هفتیری ای ییایتالیا، یفرانسو - دستهنوع  ، بهاول

 شود. یم یساز یشخص ربازیکه توسط فرد شمش یمکتب خاصسبک دوم، 

 

انگشتان  زکنترل و ا (انگشت های هدایت کننده) مسلحبا استفاده از انگشت اشاره و انگشت شست دست  قبضة شمشیر یفرانسو ستمیسدر 

دسته  کینزد ریشمش ةغیقسمت صاف ت ةبه انداز گیبست ،ییایتالیا ستمیس در .شود یم استفاده شتریتعادل ب برای ایجادها(  )کمک ماندهیباق

(ricasso - ییایتالیا) ، ها استفاده  مکک از یکمتر ریو انگشت شست با تأث یانی، انگشت مانگشت اشاره از ایاز انگشت اشاره و انگشت شست یا

کند  یرکت مح ی، دست و مچ را بانگشتان طور کلیبشود که  یبسته م دست به مچ یک تسمهتوسط  زین )باتون(دسته  انتهای پایانی .شود یم

شود. در مورد  یم همراهپا  آمادگی حرکت کیکند که اغلب با  یم جادیا یادیقدرت ز کار نیشود. ا یآرنج حاصل م با غهیت حرکت شتریو ب

 است که نیجالب توجه است ا هفتیری یها دسته. آنچه در مورد وجود دارد یادیز ویژگی های با نوع استاندارد نی، چندهفتیری یها دسته

 کیکالس یها ستمیس یادغام تکامل باًیکه در واقع تقر کردمچ دست و آرنج استفاده  ها، انگشت ترکیبی از حرکت از توان یم هنگام اجرای حرکت

 است. ییایتالیفرانسه و ا

 یداخل سیرسمت م )دست به می باشد یخنث ای و کف دست رو به پایین، کف دست رو به باال ایسالح  بدست گرفتن کیکالس یها تیموقع

یت هنگام حرکت دست از وضع رایآموزند ز یدانند و م یرا برتر م یخنث تیموقع انیاز مرب یاریمدرن بس یربازی(. در شمشباز می شودباز ریشمش
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 خود از استانداردآموزش در دهد گرچه هنوز هم  یم حیرا ترج مورد نیا سندهیرود. نو یاز دست م هیاز ثان یکسر رو به پایین یارو به باال 

 .کند یم استفاده رو به باال و رو به پایین یها وضعیت

 

( انگلیسی - Straight Thrustیی، ایتالیا - botta dritta، یفرانسو - coup droit) ضربة مستقیم ،غهیت با یکار اساس نیاول .1

 فیبه سمت هدف حر یسالح یتهاجم یعنی حرکت، ضربة مستقیماست. اساساً  غهیت حرکات ریدرآمد سا شیواقع پ در که باشد می

د. به باش ضربهقابل توجه  ةدر محدود دیموثر بودن با یبراو شود.  یم اجرا رانش ستمیبازو به عنوان س با راست شدن دست و تنها که

اجرا  ،کند یم دیتهد غهیرا با ت فیکه حر حرکاتی ةهم در ابتدای کهاست  انهریدرگ یک حرکت، در واقع، ضربة مستقیم، طور خالصه

 حمیلیت طیشرا و فیحر هب نزدیکیبه  گیبست ،ضربة مستقیم. حمله اجرا می شودقبل از  آن ،طور که قبالً بحث شد . همانمی شود

 .شودب، آرنج یدگیبا درجات مختلف خم دست جمع ای دهیکامالً کش دست راست، ممکن است شامل درگیری

، ییایتالیا - presa di ferro، یفرانسو - prise de fer) پریزدوفر حرکت چهار و شاملاست.  یبیترک غهیت یضرور حرکت نیدوم .2

takes of the Iron - می باشد (انگلیسی. 

 بایندمورد  نیاول (liement - یفرانسو ،riporto - ییایتالیا ،bind - است. چهارانگلیسی )  های ی بایند از وضعیتاصلحرکت 

 1از وضعیت  می توان آن را کمتر تا حدیو  5، 3، 2 بایند را از وضعیت هایتوان  یوجود م نی. با اشوداجرا می  8و  7، 4، 6

 شود. یم معرفی ی تیغها رهیدا میانتقال مورب ن بعنوان معموالًبایند  ه. امروزنیز اجرا کرد

 یزکرو مین مورددو ( استcroise - یفرانسو،cross  - اانگلیسی .)6 وضعیت ند است که معموالً ازیبا ینیم کیدر واقع  نی 

 حرکت نیاما در گذشته ا ،شود یاست که امروزه آموزش داده م یروش کل نی. ابرد یم 8وضعیت را به  غهیت شود و یم شروع

قدرت کنترل را دارد.  نیشتریب و نیموثرتر 8به  6از البته . اجرا می شدو برعکس  8به  4از  نیباال و همچن ای نییبه سمت پا

 .باشد یم ،تیغه یعمود یا رهیدا مهیانتقال ن آن،اصطالح مدرن 

  آنولپمانسوم مورد (envelopment - است. و انگلیسی یفرانسو ) گارد شمشیربه دور  ة متهاجمغینوک ت حرکت نیادر 

، آل دهیاندازد. در حالت ا یبه دام م و ردیگ یرا در بر م فیحر ةغیتهمزمان  بطور و چرخد یکوچک م ةریدا کیدر  فیحر

 کند و در یآغاز م فیحر گارد شمشیر یالحرکت را از با متهاجم ةغینوک تو ، محکم باشد اریکوچک و بس اریبس دیحرکت با

تا و  5، 3، 2را از  توان آن یاست. البته م 8و  7، 4، 6 عبارتند، یاصل حرکت آنولپماند. چهار انرس یم انیبه پا تیهمان موقع

ساعت  یدر جهت عقربه ها ،فیحر ةغیارائه شده توسط ت ةتیغ ینسب تیبه موقع گیبست حرکت نیگرفت. ا زین 1از  یکمتر حد

هدف خود  مسیر نیتر میمستق در فیحر ةغیت تیهدا هدف اصلی از این حرکت. اجرا می شودساعت  یعقربه ها هتخالف ج ای
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 یدر جهت عقربه ها گرید راست دست باز ریشمش یک در برابر دست باز راست ریشمش یبرا 6 یها آنولپمان شتری. )بمی باشد

انتقال  به آنولپمانشود. امروزه  یاستفاده م 4وضعیت در  ةغیمقابله با ت یرابکه  6 آنولپمانبه عنوان مثال  (.اجرا می شودساعت 

 رهی، و غای رهیدا 4 به عنوان 4 آنولپمان دایره ای، و 6حرکت ، 6 به آنولپمان مثال . به عنوانشود یماطالق  تیغه یا رهیدا

 گفته می شود.

  اپوزهحرکت چهارم مورد (oppizizione - ییایتالیا،opposition - است. انگلیسی ) این حرکت برای مقابله، سد کردن و

 5، 3، 2 وضعیت های در اپوزه. باشدمی  8و  7، 4، 6ها  اپوزه نیمتداول تر در اینجا نیزشود.  یاستفاده م فیحر ةغیت کنار زدن

 شود.  یاستفاده م زین 1و 

 ،یرا به صورت تهاجم پریزدوفرچهار  نیاز ا کیهر  توان یم که جلب می کنیممهم  اریبس ةنکت نیبه ا شما را توجه نجایدر ا

 موثر باشد. عجیبیتواند به طرز  یبا آنها م کردن ضد حمله ای اتک کردن، کردناستفاده کرد. دفاع  و ضد حمله یدفاع

 

 .می باشد (یفرانسو - attack au fer) اتک اوفرحرکت چهار  و آن شاملاست.  یبیترک زین غهیت یضرور حرکت نیسوم .3

 بتمانمورد  نیاول (battement - یفرانسو، battuta - یی، ایتالیاbeat - است. انگلیسی )فیحر ةغیزدن به ت هضرب یبه معنا و 

 .ردیگ تواند مورد استفاده قرار یم گریحرکت دیک درآمد  شیبه عنوان پ یاو  یامل حواس پرتبه عنوان ع ای حرکت نی. امی باشد

 استفاده از مرکز ةدیشود. ا اجرا تیغه "یمرکز کوبه ا" ای( یفرانسو - forte) غهیت یبا قسمت قو دیبا آن ،بتمان موثر بودن یبرا

 ،رتابیپحاصل از قوس  ینرسیبا حداکثر ا و جفت شدن آن این نقطه یکیزیجرم ف لیبه دلشود که  یم یناش تیواقع نیاز ا تیغه

 تیوقعم با توجه بهکه  اجرا کرد تیاز هشت موقع کیاز هر  یبیتوان به صورت ترک یرا م بتمان. دیرس قدرتبه حداکثر  می توان

از  بتمان ها نیتر ی. قومی باشد 6 به 4 ای 4 به 6 آن کیکالس ةشود. البته نمون یم شلیک اجرا کننده بازریشمش ةو فاصل یکل

 است. 7به  6و از  4به  6

 فرویسمانمورد  نیدوم (froissement - یفرانسو ،sforzo - ییایتالیا ،expulsion - انگلیسی) فرویسمان نیتر آسان .است 

 مسیردر  فیحر ةغیت ریقابل انعطاف پذبخش در امتداد  مهاجم ةغیت بخش انعطاف ناپذیر است. 4فرویسمان و اجرا  فیتعر یبرا

 نیکند. ا یحرکت م 7به  4از  نییابه سمت پ میمستق یمحکم و ناگهان ندةحرکت کشیک و ناگهان با  می گیردقرار  یداخل

خلع سالح  او را تواندب تا جایی که و کند یم دچار مشکلرا  فیشود که در واقع مچ دست حر یاجرا م عیو سر دیعمل چنان شد

 نکهیبه ا گیرا بست فیحر ةغیت یگریو د برد یم نییرا به پا فیحر ةغیکه تاین یکیوجود دارد:  در این حرکت یاصل نوعکند. دو 

 6ز اتواند  یم زین فرویسمانکند.  یخود منتقل م یخارج مسیر ای یداخل مسیربه  با قدرت، گرفته است منشأ مسیریاز چه 

قل منت ینییپا مسیرهایبه  ییباال مسیرهایاز  فرویسمانالزم به ذکر است که هر دو  نجایشود. در ا ختم 8به  یبه راحت وشروع 
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، است ای برای اتک مقدمه یبه طور کل فرویسمان. آنچنانی نداردر یاثتناجور و  از مسیر پایین به مسیر باال فرویسمانشوند.  یم

 .شود اجرا می (ییایتالیا - intrecciataضد حمله ) ای اتکنوع  کیشود و به دنبال آن  یآزاد م فیحر ةغی، تآن بر اثرغالباً  و

 سرشمورد  نیسوم (coule - یفرانسو ،glizade - ییایتالیا، glide - است. با استفاده از زمان بندانگلیسی )سرعت و ی ،

در همان  ضربه را شود و یم سُر داده فیحر ةغیدر امتداد ت یبه سرعت و به راحتة متهاجم غیت فاصلة مناسب، در این حرکت

 گاردرا از  فیحر یبه طور کل حرکت نی. اخراشیدن می باشد حرکت کیکلمه  یواقع یبه معنا عمل نی. اکند یموارد  مسیر

 .شود شمرده می زیآم دیتهد عملی یروان هم از نظر و یاناز نظر جسم هم آن به و فشار ة حریفغیت خراشیدن رایکند ز یخارج م

ترین مسیر باال موثر مسیرهایاست. اجرقابل  وضعیتشود اما از هر هشت  یاجرا م 4 ای 6وضعیت های  از کلیبه طور  سرش

 است. این حرکت اجرای برای

 فشار مورد نیچهارم (presser - ی،فرانسو press - انگلیسی) .فیحر ةغیفشار دادن ت یاست برا یتالش پرس کردن است 

 زمانضد ای، ضد حمله ی، دفاعیتهاجم حرکت کی با ،فیحر واکنشبه  گیکه بست مسیر است،از  کردن آن خارج ایبه کنار 

 شود. یدنبال م

 

 disengagement  یی،ایتالیا - cavatione di tempo، یفرانسو - degage) رفع درگیرییا  ردکن، غهیت یکار اساس نیچهارم .4

 فیحر ةغیت ریبا عبور از ز و گرید مسیربه  مسیر کیاز  غهیت جابجایی با ساده است که اتک کی یبه طور کل ردکن( است. انگلیسی -

 .با تیغة حریف گرفته شده است شدن ریدرگ ایتماس  پس از غهینام از آزاد شدن ت نیشود. در اصل ا یاجرا م

 

 کیهر  بیفر یعنیشود،  یاستفاده م حریفتیغة  درگیری فرار از یاست که برا ردکن ی( نوعیفرانسو - derobement) دروبمان

 .نوع پریزدوفراز چهار 

 شود. به طور یاستفاده م حریف برای دفاع تالش بیفر و، فرار یاست که برا ردکن ینوع زی( نیفرانسو - trompement) تروپمان

زی در شمشیرباقابل توجه  و ن مهمیانوق ی ازکی. فرار کندخود  ةغیشدن ت تالش می کند تا از گرفتارباز ریشمش کی، خالصه

 "!دیکن اتکباز  مسیرو به  فرار کنیدبسته  مسیر از" است که نیا

عموماً  کوپه( است. انگلیسی -cut over یی، ایتالیا - cavazion angolata، یفرانسو - coupe) کوپه غهیت اساسیکار  نیپنجم .5

به طور  غهتی شود. یم اجرا فیحر ةغیت یمقابل از باال مسیربه  مسیر کیاز  غهیکه با حرکت نوک ت است میمستق ریغ ةساد اتک کی

 نسبت داده شده است. انکوریل یآندره دبه  1611در اواسط دهه  حرکت نیکند. ا یم حرکت 6به  4 ای 4به  6از  یکل

 ادامه دارد ...
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