
  (6) یربازیشمش ورزش ذاتی ملزومات

  حرکات تاکتیکی

 (81/4/8411ترجمة: عباسعلی فاریابی )

ت. به اسبه حریف  یازدهیو عدم امت ضربهزدن  دربا دقت  همراه یربازیشمش یها کیمناسب از تکن ةاستفاد یعنی یربازیشمش کیتاکت

ا ر رقابتیکامالً  ربازیشمش کیشدن به  لیتبد یبرا ی مورد نیازپاکارو  غهیت با کار یکشد تا مهارت اصل یطور متوسط سه تا پنج سال طول م

را  ودخ نیعضال ةحافظ ،شمشیربازی یضرور حرکات و مداوم مستقل تمرینات و یبا مرب خود نیتمر شما باید در زمان مدت نیادر . دست آوریدب

هر  ةربارد بخواهد ربازیشمش نکهیا نه ،درآیند یلحظه ا یرفلکس ها بصورت دی، آنها بابودن حرکاتثر وو م شدن یعمل به منظور. تقویت کنید

 .یانتخابشوند تا ب یزیغر حرکات باید گریاحتمال فکر کند و سپس آن را اجرا کند. به عبارت د کیبه عنوان  حرکت

 

 یبند ، زمانحیصح ةدر فاصل دیبا یعنیشکل ممکن اجرا شود.  نیتر یبه اقتصاد دیبا آن ،افتد یم به جریان کنش حرکتی کیطور که  همان

انجام شود تا  یو رقابت واقع ناتیتمر قیاز طر دیبا حرکات، تمام مهم نیبه ا دنیرس یاجرا شود. برا حرکتهرگونه  و بدون هدر رفت درست

لکه کند ب یابیخود را ارز فیآموزد که چگونه حر ینه تنها م ربازیشمش کی، و تجربه مسابقه ، تمرین،از آموزش پسو روان شوند.  رلکسکامالً 

 .بسنجد زیخود را ن یها واکنش

ت اجرا در دسة آماده برنامیک ، از قبل شود یم کینزد یربازیشمش پیستکه او به  یاست. هنگام یکیتاکت یک بازیکن یربازیقهرمان شمش

پایداری بر روی  ی، اطالعات الزم برایبر استراتژ یمبتن حرکات یسر کیبا اجرای  تااند  دهیآموزش د طوری یکیتاکت یهاربازیدارد. شمش

کند.  یم د آغازنشو یم دهینام یاکتشاف ای ییشناسا های حرکت حرکاتی کهبا  بازی را ،قهرمان کی. بدست آورند بازی رادر  تیو موفق پیست

حرکات ، نوع ضد حمله ای دفاع، غهیکار ت ماتی، تنظحمله یها تیکنند: موقع یم شیآزما ییالگو یها واکنشرا از نظر  فیحر حرکات نیا

د: نباش رید شامل موارد زنتوان یم ییشناسا حرکات نی. ابندیزمان ای فاصله یناگهان راتییبه تغ واکنش حریف نسبتو  ،حمله ، نوع ضددفاعی

به  نشواکو  ترغیب به حمله،، دفاع و جواب ة، مبادلغهیت گرفتن ای تعمدیاتک هاب ، پا تنوع حرکت، بندیزمان ریی، تغفریب، کاذب اتک، اتک

 ثانویه. حرکات با قصد

 گرفتن ازدرس بازی های گرم کردن و را هنگام  ة خودبالقو های فی، حرخود ییشناسا فرآینداز  یشود به عنوان بخش یم هیتوص نیهمچن

 یها بازی. در بازی نیز تکرار خواهد شد طیدر شرا نیتمر در متداول حرکت هایها و  واکنش زیرا .دیکن و بررسی مشاهده نیز مربوطه انیمرب
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دن زبان ب باآنها  ایآ و ببینید دیکن یبررس وبخ ،کار نیا در حین انجام. دیوقت بگذار بازی حریف های خود یتماشا برای زین پول مقدماتی

 .، و در صورت مثبت بودن آنها را به خاطر بسپاریدکنند یتلگراف م را رهی( قصد خود قبل از حمله و غعالمت دادن)

از  ریغ ییالگو ا، ببازی ییشناسا ةاست که در مرحل نیراه ا نیخود را گمراه کنند. ساده تر های فیحر تاکنند  یقهرمانان اهداف خود را پنهان م

 ارا اجر غهیت کار با ایپا کار بعنوان مثال، نوعی .آماده شود، وجود نخواهد داشتکه  ییها واکنش یبرا فیحر تا اینکه دیروال معمول پاسخ ده

 اجرا می کنید. از انتظار کنید و یا به شیوه ای دور یاجرا نم با آن روش ایو  کنید یماستفاده ن هرگز از آنها که دیکن

 به سوی هدف برده و برگرداندهپاها  با کمکاسلحه  فراموش نکنید که کنند. یاستفاده م به خوبی زیخود ن یباتجربه از پاها یهاشمشیرباز

شود  یم هیتوص نیها دارد. عالوه بر ا بازی ةجیبر نت یادیز ریتأث پیستاستفاده از عرض  و همچنینو فاصله  آهنگ حرکت،، تمپو رییشود. تغ یم

 .اینکه او اختیار شما را در دست بگیرد یبه جا ،ریددر دست بگیرا  فیحرتا اختیار 

 ةارانبکیفر کیتواند به عنوان تاکت یآن م مرتبط با یپا حرکات( و انگلیسی -displacements ، یبه اصطالح فرانسو esquive) دزدی بدن

ایست  ضربة به عنوان این نوع حرکت هاتوان از  یشود. م اجرا دریافتی ة اتکمرحل نیآخر درو  ، خصوصاً اگر به موقعبکار برده شود یروثم اریبس

حق  اصل ، اما ازشود یدر نظر گرفته م یدفاع حرکتبه عنوان  یاز نظر فن بدن دزدی استفاده کرد. اگرچه وثرم اریزمان بسضربة ضد  ای زمانی

 یرخشچ قدماستفاده کرد. چند مثال شناخته شده عبارتند از:  کینزد فاصلةدر  اتک یبرا توان از آن یاوقات م یگاه ولی، ستین برخوردار تقدم

دزدی  بدن، (ییایتالیا - intagliataدار ) هیزاو ضربةبا  همراه خارج به مورب ملةح، (ییایتالیا -  inquartata،یفرانسو - volte) ضربهو  به کنار

، یفرانسو - passer dessous) -رساندن دست غیر مسلح به زمین  – ای سه نقطه حملة ، و(یسیانگل - boars thrust) همراه با نشستن

passata sotto - اجرا شود رمنتظرهیغ یبندنشود اما اگر با زما یم دهید یامروز یربازیشمش های مورد به ندرت در صحنه نی(. آخرییایتالیا 

 موثر باشد. اریتواند بس یهنوز هم م

 

ردکن  ،1/2/3، 1/2اشاره کرد:  ریتوان به موارد ز یهستند. به عنوان مثال م یموثر اریبس یکیتاکت ندةبیفر حرکات نیهمچن)فریب( ها  نتف

، یفرانسو - coupe) کوپه ( وانگلیسی - circular disengage، ییایتالیا - circolazione e finta، یفرانسو - double) دایره ای

cavazione angolata - ییایتالیا ،cut over - شهیهم، حرکت ریتمشکستن  ایبا شتاب این حرکات (. در صورت همراه بودن انگلیسی 

 .اجرا کردوجه  نیها را به بهتر آنهاتوان  یم

حواس حرکات کنند.  یاستفاده م نیز فیحر یباز برهم زدن یبرا گرید یروش هااز  ای کننده حواس پرتحرکات از  یربازیقهرمانان شمش

و  غهیت حرکات بی، ترکفیحر یحیترج حرکاتبرای ضدیت با  غهیت کار بدون، حرکت آهنگو  تمپو ریی، تغالینعبارتند از:  یعال برهم زننده
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ش. استفاده از کف بند بستن ای غهیت صاف کردنزمان مانند درخواست  کشتن( ستین سندهیو )اگرچه مورد عالقه نومکالمه، ، فلش، لسترا، باکارپا

بحث  شما در حالحداقل فکر کند که  فیحرکه تا این، نیز بسیار مفید است یبا مرب و گفتگو تعامل برای یحذف بازی هایراندها در  نیزمان ب

 رگمیبرای او سردو  بگذارد ریتأث فیحر هیتواند بر روح یم هرچه باشدموضوع مکالمه  نکهیا ضمن هستید، جدید مشخص یاستراتژ کی در مورد

 کند. جادیا

 ربازیشمش کی، نی. عالوه بر اآورندمی خود درکنترل  بهرا  بازی، در زمان نامناسب با وادار کردن حریف به اتک و دفاع کردن یکیتاکت ربازانیشمش

 یانرژمصرف  درممکن  حدکار تا  نیو با ا خاصی بشود های واکنشیا  حریف مجبور به اجرای حرکت می کند تا میتنظرا  ییها تیموقع ماهر

 .اندبه آخر برس یبه راحت یانرژ ریذخا لیبه دل را تورنمنت کی ایمسابقه  کیاو می تواند سایر بازی های ، نتیجهکند. در  می صرف جویی خود

را  یکار دیرا وادار کن فیحر نکهیا یعنی است. "ثانویهقصد  با حرکات" یربازیشمش کیاستراتژ حرکت های کابردی نیتر از مهم یکی در پایان،

واکنش  کی پاو کار غهیکار ت بین یهماهنگبا  ثانویهقصد  با حرکت در .بازی را بدست بگیریدکنترل  تا در نتیجه ،انجام دهد دوست داریدکه 

 دنضربه زقصد  نکهیبدون ا دیانجام ده را یکوتاه اتک کیاست که  نینمونه ا نیتر کیو کالس نی. بهترایجاد می شود خاص از طرف مقابل

یا با  که است.شم جواب همان حرکت دلخواه نیکند. ا یم ریپوستو متعاقباً  کرده دفاع اتک را ینیب شیبه طور قابل پ فی. حردیداشته باش

 حرکت با ،را به دنبال داشته باشد فیحر ینیب شیقابل پ یک واکنشکه  حرکتی. هر کونترریپوست ضربه زده می شودو یا با دفاع  و کونتراتک

با اال سطح ب شمشیربازهای "همة" .همراه باشدپا و کار غهیکار ت چه تنها با کار تیغه اجرا شود و چه با ترکیبی از ،نامیده می شودثانویه قصد 

 یبرا .بیاموزد باید دهید موزشمتوسط آ شمشیرباز کیاست که  ییها درس نیتر از مهم یکی نیکنند. ا یم ثانویه بازیقصد  حرکت های با

 برخوردار باشد. یخوب یعمل و دانش تکنیکی هاز یک زمین دیبا ربازیشمش کی، آن یریادگی

 باید اولدرجة  در، بلکه ستین دهیکامالً آموزش د متخصص فنی ایورزشکار  کیفقط  یربازیقهرمان شمش کیتوان گفت که  یم یکیاز نظر تاکت

 .نیز باشد انسان عتیطب شناختزمینة  در باهوشآموز هنر کی

 

 نتیجه گیری

 خود یشخص ه هایربو تج انیتوسط مرب دیو کامل با شایسته ربازیشمش کیباید بدانیم که ، یطوالن اریبحث بس اینبه  دنیخاتمه بخش یبرا

 نیباشد. همچن شمشیربازیهنر  یکیو تاکت تکنیکیو دانش  یذهن ی، آمادگیجسمان یشامل آمادگ دیبا ی اومقدماتتمرینات آماده شود. 

ی نخواهد ارزش چهی آن امتحان و ادامة، شدنباسرگرم کننده  تیفعال کیلذت ببرند. اگر  ة بلندمدتتجرب نیاز ا باید تشویق بشوند تا هاربازیشمش

 - ، قانون دومیربازیشمش یمنیا -سه قانون وجود دارد: قانون اول  سندهینو محل تمرین . در سالنبه سرانجام نخواهد رسید هرگز و داشت

 !شدن برنده -و قانون سه  یسرگرم برای یربازیشمش
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