
  ربازیشمش ریافراد غ یبرا کیالمپ یربازیشمش خودآموز

 (1/5/1011ترجمة: عباسعلی فاریابی )

 یخبر عالما برای تان یک ، دیورزش ندار نیا دربارة اطالعاتی هیچو ، یدشده ا کیالمپ یربازیشمش مجذوبدر صورتی که  گرامی، دوست

گر در ا ی، حتدهد یمبه شما را  دیبدان کیالمپ یربازیدر مورد شمشباید نچه هر آکه  میکرده ا راهنما تهیه کی تانبرای  پست در اینما ! داریم

مورد  ةردگست حاتیاطالعات و توض در مورد یادیز لینک هایپست  نی. ادیباش ندیده هم تا به حالرا  یربازیشمش ةمسابق کیحتی خود  یزندگ

 .دهدمی به شما نیز را  به این ورزششما در هر موضوع مرتبط  بیشتر قتعم یبرا نیاز

 

 :دیبدان دیبا کیالمپ یربازیدرک شمش یسه نکته وجود دارد که برا مبحث نیدر ا

 سالح اولیة اصول .1

 مسابقه یاساس نیقوان .2

 ساختار مسابقات .3

ی شتریب اطالعات هرچهزیرا ! بشویدآماده  کیالمپ یربازیشمش مسابقات یتا برا میده یبه شما م را سه مورد نیاز ا یو اساس عیدرک سر کیما 

 برد. دیخواه یشتری، از آن لذت بدینبدا در مورد آن

 :دیشن دیو داوران خواه گزارشگراناز  آنها را بطور مکرر که می پردازیمچند اصطالح  به نجایدر ا

 متر است 2 یا 4.1متر و عرض آن 41کنند. طول آن  یم در آن بازیها شمشیربازکه  ییجا -  )میدان مبارزه( ستپی. 

 ی.ربازیشمشه گانة س یسالح ها -  سابر/ اپه/ فلوره 

 کند ثبت یکیرا به صورت الکترون تا ضربه ها به تن می کنندها شمشیرباز( که فلوره یا سابر)در  جلیقة الکتریکی – وست. 

 شروع بازی. وضعیت اولیة – آنگارد 

  ؟ماده ایدآ :و به معنی از بازیکنداور  سوال –پره 

 بازی.شروع دستور داور برای  – لهآ 

 تهاجمی. حرکتهرگونه  – اتک 

 دف خودی.کردن سالح او از هدور  و فیحر دفاع اتک – پاره 

 توسط داور شده دییتأ معتبرة ضرب – توشه. 
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 نیتر منیاز ا یکی آن ، امااست میخته شدهآ شمشیر و اسلحه اب، اگرچه یربازیکه شمش تان را به این مطلب جلب کنیمتوجه  بگذاریدابتدا 

 یربازیشمش یجد ی از مقوله هایکی یمنی. ا(ید، مراجعه کنامکان مردن وجود دارد یربازیدر شمش ایآ)به مقالة  است کیالمپ یها ورزش

ه کردفراهم برای همه را  بیکم آس احتمالبا همراه  ی، امکان سرگرممرتبط موجود ةرانیسختگ نی، همراه با قوانآن یمحافظت زاتیاست و تجه

 نیتر عی. شاجعه کنید(مرا چند قانون مهم در مورد ایمنی در شمشیربازیو  آیا شمشیربازی ورزش ایمنی است؟است )به مقاله های 

 باشید که هیچگونه بریدگی یا خونریزی در آن وجود ندارد! ئنممچ پا می باشد. مط یخوردگ چیو پ یکبود یربازیها در شمش بیآس

 

 .میتر بپرداز قیعم یکم میبه مفاه دی، اجازه دهآشنا شدید شمشیربازی با برخی از اصطالح های رایجاکنون که 

 کیالمپ یربازیشمش یسالح ها اولیة اصول – 1

 ویتوک 2222 المپیکدر رقابت ها . باشد یم یربازیشمش مختلف یرشته ها نام ، کهسابر/ اپه/ فلوره –وجود دارد  یربازیسه سالح در شمش

ر برگزابه طور جداگانه  بانوان برای آقایان و هم برای هم یمیتو  بصورت انفرادیهر سه سالح مسابقات در و انجام خواهد شد هر سه سالح ها در 

 x 2( یمیت و ی)انفراد دادیرو x 2سالح  3: خواهیم داشت ،تیهر جنس در هر سه سالح و در، دادیدوازده رو هبدان معناست ک نی. امی شود

شود.  یبرگزار م کیدر المپ یربازیشمش یدادهایتمام روبار است که  نیاول برای نی. ادادیرو 42 می شود )مردان / زنان( = در مجموع تیجنس

 یمیت رشتة کی کیهر المپ در و ،شد یبرگزار م رویداد موجود در شمشیربازی 6از مجموع  یمیت ةمسابق 1فقط  ویوکت زقبل ادر المپیک های 

 .انجام می شدمختلف  یها کیالمپ کار بصورت چرخشی در نیو ا ،شد می مردان حذف تیمی ةرشت کیزنان و 

عموالً م شمشیربازها، آنها آنقدر متفاوت هستند که متفاوت است. در واقع اریساما عملکرد آنها ب هم هستندمشابه  باًیتقر یظاهر بطور سالح ها

 .مراجعه کنید( است شتریب یربازیشمش یاز سالح ها کیاعتبار کدام  )به مقالة را ادامه می دهندکنند و آن  یسالح را انتخاب م کی

شمشیربازها آموزش خود را از  یاریو بس ح خود را تیییر می دهنددر مراحل اولیة آموزش سال هاربازیشمش برخی وجود دارد که یاریموارد بس

، کیسطح المپدر  اماباشد.  می شروع یبرا یخوب فلوره اسلحةاست و  زیچالش برانگدایی کمی تآموزش های اب رایکنند ز یم آغاز با فلوره

 . هستند یکیمپمتفاوت ال یمل نیعناو یا داراهربازیاز شمش یاریبس اگرچه، هند پرداختاها تنها در یک سالح به رقابت خوربازیشمش

ربه ض اپه و فلورهصورتی که در در  اجرا می شود یبرش بصورت سالح ضربه های این رایز ی دارد،اریبستفاوت  اپهو  فلورهبه طور خاص با  سابر

 .تنها با نوک شمشیر امکان پذیر است

 اپه. م دادخواهیمینه به شما در این زی شتریب اطالعات ریدر ز بنابراین است. آنها نیوانمتفاوت بودن ق لی، به دلاندازه و شکل سالح ها تفاوت در

 ر صورتیددارند،  یتر بزرگ دست(محافظ ) گارد شمشیر ،نیهمچن سابرو  اپهسبک تر است.  فلورهکه  ی، در حالتر هستند نیسنگ سابر کمیو 

 است. کوچک تر گارد فلورهکه 
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 ی موجود شمشیربازیدادهایسالح ها و همه رو ةهم و امسال استشده  وانین آنها تدوینایجاد و قصد و پنجاه سال گذشته  عرض سالح ها در نیا

 همة ما می توانیم به این دلیل که ی استمهم بسیار سالشمشیربازها برای ما  2222 ویتوک بنابراین ند.ه اگنجانده شد کیدر المپ برای اولین بار

 !ببینیم کیالمپ این در را یربازیشمشهای مختلف  رشتهمسابقات 

بک و س فلورهمتفاوت است.  با دیگری آنها هر یک از گیژوی ضمن اینکه ،کند یم نییرا تع سالح ها مربوط به ، حسو شکل سالح ها نیقوان

 هم با یادیز ی، اگرچه شباهت هاسه سالح یباز نی. قوانانفجاری استو  قدرتمند ابرسدر حالی که است.  پرتنشمتمرکز و  اپهاست.  عیسر

 وانینق)به بخش  کند یم کتهیرا د هر سالح یها اکتیکو ت یاستراتژ تیجهندر  ، کهمتفاوت هستند گریکدیبا  ی، از جهات قابل توجهدارند

 .کنید( وبالگ مراجعه

 

 کیالمپ یربازیشمش ةمسابق کی یاساس نیقوان - 2

ر به ام نیا و، هستند یکیکه هر سه سالح  دی، ممکن است فکر کندارد ندارید انیجر روی پیست شمشیربازیآنچه  در مورد یتصور چیاگر ه

گرفتن  یبرا ربازیشمش کییعنی کنند:  یم عمل اولیهبا همان مقدمات  مسابقات ة. هماست عیسر یلیخ یربازیمشش بازی است که لیدل نیا

هر کس قبل از  ای، را کسب کند تعیین شده ازیامت نیشتریب قانونیدر زمان  بتواند که ی. هر کسخود به حریف ضربه بزند ریبا شمش باید ازیامت

 .گیساد به همین شود. یمسابقه م ة ، برندرا داشته باشد ازیامت بیشترینبرسد  انیزمان به پا نکهیا

تا مشخص  دکنن یم عمل یکیالکترون آنها به وسیلة دستگاه، اما همه مراجعه کنید( آناتومی شمشیر)به مقالة  متفاوت است یشکل سالح ها کم

 چراغ، را بزند ضربه ای ربازیشمش کیکه اگر  دیبدان باید، اما باشد دهیچیپ کمی ممکن است یکیالکترون قضاوت. ضربه را زده است یشود چه کس

 کند. یریگ میدستگاه تصم شده توسط ثبت ةضربمورد معتبر بودن  رتواند د یداور مو تنها شود.  یروشن م آن شمشیرباز یخود

 .را می بینید ربازیشمش نحوة ضربه زدن تفاوت در که دیآ یوجود مه ب یزمان نظر اختالف

 حریف اصابت کنداز بدن  ای هر نقطه باید به رینوک شمشتنها  – اپه. 

 نیبه هم) امتیاز به آن تعلق می گیرد تقدم و به شرط داشتن حق ،اصابت کند سینه و پشت ةیناح باید به رینوک شمشتنها  – فلوره 

روشن  ن باعثآوارد به و ضربه  ،مندمی نا کیالکتر را وست آنکه  ،پوشند یمبازیکنان فلوره یک جلیقة الکتریکی است که  لیدل

 .(باعث روشن شدن چراغ سفید می شود جلیقهضربه وارده به خارج از  اما ،رنگی می شودشدن چراغ 

 ت ، اصابتقدم به شرط داشتن حق و کمر یباال در هر نقطه از بدن یعنی، که به هر جایی از باالتنة حریف یهیاز ت جاییهر  - سابر

را  آنکه  ندپوش یم ،کمی اختالفبا  ،بازیکنان سابر مانند فلوره یک جلیقة الکتریکیاست که  لیدل نیبه هم) کند امتیاز می گیرد

 .(می نامند کیالکتر وست
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 چگونه) به مقالة  را تشکیل می دهد فلورهابر و ساز  یمهم اریبس بخش( شناسند یم  priorityعنوان اب ها آن راربازی)که اغلب شمش دمق تقح

تنها  وکند.  یم افتیدر شروع کنندة حرکت می باشد امتیاز راکه  یاست که هرکس نیا یاصل ة، اما نکتمراجعه کنید( میاموزیحق تقدم را ب

ق داوران و ح)به مقالة  ردیگ یم میمتص است که یربازیشمش ةمسابق اصلیداور  ودخ تیو در نها ،ردیگ یم میباره تصم نیدر ا هاست ک داور

 .کنندب داوری ویدیوییبرانگیز شمشیربازها می توانند درخواست چالش و در صورت حدوث یک ضربة . مراجعه کنید( یربازیتقدم در شمش

مجاز  هاربازیدارد. شمش استراحت وجود قهیدق کی راندر ه نیکه ب می شود لیتشک یا قهیسه دق راندسه از  اپه ای فلورهدر  بازی انفرادیهر 

 یوقت اضاف قهیدق کی، باشد یمساو ازیداشته باشد. اگر امترا  امتیاز نیشتریب وقت قانونی بازی انیدر پااینکه  ای، هستند ازیپانزده امت به زدن

 یک آن انیر پااگر د می شود تا تعیین به قید قرعهها ربازیاز شمش یکیاز آن  قبل البته ،طالیی تعیین کنندة برنده باشدتا ضربة  داده می شود

 شود.ب ة بازیبرند او، ضربه ای حاصل نشد قهیدق

و دو  .هستند عیسر اریبس های سابر به این دلیل که بازی، زمانی گرفته نمی شود چیوجود دارد و ه رانددو  تنها، اپهو  فلورهبرخالف در سابر، 

 ند دوم تاابازی را در رو  می شود، دادهاستراحت  قهیدق کیسپس ، برسد 8 ی از آنها به امتیازکیکه بازی می کنند  یتا زمان بازیکن در راند اول

 دهند. یم مهادا 41 ازیامت

دقیقه  و در یک ،می کنندفریاد  داد وو  ،شاگرد خود می نشینندمی بینید که در بخش انتهایی پیست متعلق به  را یربازیشمش انیمربشما 

 ند.ده یاعتماد به نفس مبازیکن خود به  ی الزمدستورالعمل هاو  ییراهنما دادن اباستراحت 

 

 انفرادی مسابقاتو  یمیساختار ت خودآموز – 3

 .یو انفراد یمیوجود دارد: ت یربازیشمش بازی دو نوع کیدر المپ

کسب رای ب بازندگان دو بازی نیمه نهایی باید با این استثنا که) بازی ها بصورت حذفی برگزار می شود زیابشمشیر انفرادی مسابقات ةکلیدر 

بازی با  نیز 8 تا 1تعیین رده های  ،مدال برنزعالوه بر بازی اضافی  در رویدادهای حذفی المپیکاما  .(یک بازی اضافی برگزار کنندمدال برنز تک 

 انجام می شود.

شده  لیتشک ربازیهر کشور از سه شمش می. تانتخاب شده اند یمیت گزینش قیرا دارند از طر کیکه جواز حضور در المپ ییهاربازیر شمشاکث

 تنها هدارد ک نیز نیگزیجا ربازیشمش کی می، هر ت. بعالوهدارندنیز را  یبه طور خودکار جواز حضور در مسابقات انفراد ربازانیشمش نیاست و ا
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 نیز کیدر المپ ربازیشمش نشیگز یبرا یگرید یکند. روش ها بازیتواند  ی، مربازیبه آن شمش یواقع ازیو فقط در صورت ن یمیت در رقابت

 ربوطهم ةمنطق ینشیمسابقات گزیا از طریق شرکت در  ،ییایجیراف ةمنطق آن رشته با توجه به جهانی یبند رده قیاز طر یا ،نآوجود دارد و 

و  با توقفاست.  دهیرا د مسابقاتاز  یکامال متفاوت ةدامن ،انوروک یریهمه گ دلیلبه  ،2222 کیکه المپ میتوجه داشته باش دیافتد. با یاتفاق م

  د.شمجدد  میتنظ جاری سال در مسابقاتروند باالخره ، در سال گزینشی المپیک یمقدماتی سطح باالمسابقات  ةیک سال تاخیر

 یازاتی، تمام امتیمیت ت. در مسابقادراز او استفاده ک به اضافة یک بازیکن رزرو که در صورت نیاز می توان ،می شود لیاز سه عضو تشک میهر ت

سابقة م) به مقالة  شود جیو مه دلهره انگیزمسابقات  می شود کهباعث  نیو ا دهشجمع با هم کند  یکسب مدر برابر کشور مقابل  بازیکنکه هر 

ند. ک بازیمقابل  میت ربازیشمش سه هرباید با  ربازیشود که هر شمش یبرگزار م بازی 9 یمیت ةمسابق کی. در مراجعه کنید( یربازیشمش یمیت

مسابقه  نیاست که اول یبدان معن نی)ا کندمی  خاتمه پیدا، برسد 1از  یبه مضرب تیم ازیامت اینکه ای ،وقت قانونی قهیسه دقپایان  درهر مسابقه 

ه تمام شود، قیه دقس ای برسد 42 به یکی از تیم ها ازیکه امت یدوم تا زمان بازی، تمام شود قهیدق 3 ای بشود و 1 ازیکه امت ادامه می یابد یتا زمان

در مسابقات همین دلیل به (. به اتمام برسد قهیدق 3 ایرسیده باشد  11 به یکی از تیم ها ازیکه امت ادامه پیدا می کند یمسابقه تا زمان نینهم... و 

را  ازیامت نیباالترمبارزه نهم  انیکه در پا یمیتو . یکسان است میت دوهر  یبرا نیاست! قوان حساس و هیجانی اریبس شرایط یمیت یربازیشمش

، نده باشدینرس 11 امتیاز ها به میاز ت کی چی، ه(هقیدق 3 آخرین پایان یعنی) نهم ةمسابق انیدر پااگر ، وجود نی. با اشود برنده می کند بسک

 ،یاضاف قهیدقشمشیرباز بازی را به مدت یک  نی، آخرباشد یساوم جهینت صورتی که و در تیمی که امتیاز بیشتری داشته باشد برنده می شود،

ر تا د، دمعین می شوها  میاز ت، ادامه می دهد. البته مانند بازی های انفرادی در ابتدای یک دقیقه به قید قرعه یکی برای زدن ضربة طالیی

 .برندة بازی می شود تیم اوصورت تساوی در پایان یک دقیقه 

 

ی گزینش شده دارای ها میاست که چون ت نیا این رویدادها موارد نیاز جالب تر یکی یارویی خیلی شدید خواهد بود ورو در مسابقات انفرادی

دال م کیکه به دنبال کشور  کی یهاربازیشمش و خیلی نزدیک به هم حساس ،هیجان انگیزرقابت های  دیتوان ی، شما مهستندبازیکن  3

 است. این مسابقات ةخارق العاد ایه هجنب ی ازکی نی. ادینی، ببرا هستند

آمار و اطالعات مسابقات پست  را در 2222 ویتوکو تیم های گزینش شده برای المپیک  نفرات در مورد یشتریاطالعات ب دیتوان یشما م

این مسابقات را برای خود بامزه تر  ،خود یها ینیب شیپ شما می توانید با. دیکسب کن همین وبالگدر  توکیو 2121شمشیربازی المپیک 

 وجود دارد. یشگفت شهیهمو افتد! ند بیمی توا یاست که هر اتفاق نیا کیالمپ یاز سرگرم یبخش رای، زکنید

 وستنی، ما از پدیورزش برگرد نیدوباره به ا اینکه خواسته باشید ای، و ببینیدبار  نیاول یبرارا  کیالمپ یربازیشمش مسابقات شما بخواهید خواه

 یاافتد. اگر از تماش یاتفاق نم کیمپال یها یفقط در باز نیاست و ا زیانگ جانیه یربازی! شمشمیزده هست جانیه اریبس خودمان جمع شما به

 یمانمسابقات قهر بنشینید، و در یجهان جام های و قاره ها قهرمانی ،قهرمانی جهان مسابقات فراموش نکنید که به تماشای ،بردیدورزش لذت  نیا

 .شرکت کنید حتماً شهر و استان خود یکشور و مسابقات محل

Igor Chirashnya, Academy of Fencing Masters Blog 

https://academyoffencingmasters.us7.list-manage.com/track/click?u=07ff819bf025bcd10be698e9f&id=d6a0a160f7&e=11eac97619

