
  یزدرس انفرادی در شمشیربا

 (3/5/0011ترجمة: عباسعلی فاریابی )

 "؟بگیرمدرس می توانم  آیا من، استاد"

 و افراد درگیر نه ،"از شمشیربازی افراد خارج"از آن آگاه هستند: نه  یوجود دارد که افراد کم ی، جهانمربوطه یی، و پاسخ هاالوس نیدر پشت ا

 فاضها بعضی ها فقط بلد هستند" هک میخواستم بگو یکامل ندارند. م یگذرد آگاه یاز آنچه در درس آنها م زین انیخود مرب ی، حتاوقات یبعض

طرف از  سوی دیگر به شاگرد و یمربطرف از یک سو : دارددو جهت  جریان دارد در درس آنچه .خودم را اصالح کردم گفتة ع، اما به موق "!کنند

 .باشدافتد آگاه  یدرس اتفاق م پیرامونو  نیاز آنچه در ح دیبا حداقل یاست که مرب نیدر ا اصل. یشاگرد به مرب

 

و  ند.اعتماد ک یبرنده شود و به مرب شتری، ب، خودش را بهتر کنداموزدیب را دیجد یباز کیخواهد  یم شاگرد. میشروع کن درس با اهداف دییایب

 زیمات شاگرد یکبر اساس سن و بلوغ  دیما با نجایدر ا بنابراین ،داشت شاگردها یاز خواسته ها یقیتوان تصور دق یبه ندرت م از آنجایی که

 یراب زیچ نیتر مهماغلب خواهد سرگرم شود و  یم و ،داند ینم زیچ چیهاو ، اعتماد داردبه مربی  امالً. کودک کمیکن جادیا برای خودمان یمقدمات

رس د برای ،یخاص تر یتوانند با درخواست ها یدارند و م یشتریب یخود آگاه یها یاز کاست لبزرگسااما بازیکنان است.  یاو جلب توجه مرب

 .کرد واهدخ تیجهت هدا نیسمت موثرتر بهکه کار را  ،شود اضافه موارد نیبه ا نیز یمرب یها یابیارز باید شهیهمضمن اینکه . گرفتن آماده شوند
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در کر کنند. ف این گونه ممکن است خیلی ها متاسفانه ، کهستین یربازیشمش کیتکن گیرندةربرد مطمئناً فقط انفرادی درس نی، احال نیبا ا

در  ،، با تمام مشکالت مربوط به منطقه، بودجهیربازیسالن شمش دهیشامل کل سازمان تیو در نها ،گسترده تر است اریموضوع بسصورتی که 

ن را آ ممجبور نی، بنابرانمی گنجدمقاله  کامل آن در اینبیان است که  یبزرگ اریموضوع بس این مقوله .می شوددسترس بودن افراد و اهداف 

 ساده کنم.

 

 آنها را بعنوانما  که برای راحتی و سادگی کار، کند یرا مشخص م و عنصر است که چهار بخش مداخله ی، طرحاست دیکه به نظر من مف یطرح

 :میریگ یم در نظر، خود یدر دستورالعمل شخص یمورد استفاده مربة یمواد اول

  ( آمادگی جسمانی)درس  یکیزیفبخش 

  ( تکنیکی)درس  تکنیکیبخش 

  ( تاکتیکی)درس  تاکتیکیبخش 

  (یزشی)درس انگ یروانشناختبخش 

 یهیبدالبته، ، وجود داشته باشند شهیهم دیعناصر با نیا ة، همهادرس  از چرخه کیدر  نی، و همچنانفرادیدرس عدد  یک من معتقدم که در

 .باشد نیز ریمتغ زیاد اریتا حد بس باید است که

 نآ در صورتی که، ی داردکمتر تاثیر یاز نظر فن تمریننوع که این  اما برخی تصور می کنند .کند یصدق م زین یگروه درسامر در مورد  نیا

 اجهمین از  دییایبحال برخوردار باشد.  ییاز ارزش باال از همدیگر دیتقل و برای ،یمیت هیروح، یاجتماع راتیتأث ایجاد یتواند برا یم

 .میکن شروع

 .واقع شود "ثرؤم"مختلف  یتواند به روش ها یم یدرس گروه

 و دستورات  حاتی، توضکند یکل گروه را کنترل م یبدون داشتن سالح. مرب ای سالح (، باینیتمر کیشر ای فی)بدون حر دیافران حرکات

دهد. از  یباتجربه نشان م شاگرد کیبا استفاده از  اینمونه  کی، حرکت را با دادن کند یم حیتصح عیو سر یکالم بصورت ،دهد یالزم را م

 تسرع. دارد تیاهمبسیار  یمرب یبرا ،آن به طور خالصه اما واضحدادن  حیتوض ةحرکت و دانستن نحو حیصح اجرای ة، دانستن نحورو نیا
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 یرگیمرب یآزمون ها طیشرادر اتفاقاً  که :مهم می باشد در بیاندقت و  غیر رسمیزبان  استفاده از  ، بلکهستیمهم نآنچنان  کار مربی

به  یتکنیک ید. جنبه هااد رییمدت و شدت آن را تغ انتو یو م ،گذارد یم ریتأث یکیزینوع درس عمدتاً بر بخش ف نیالزم است. ا بسیار

 ها خیلی، مرتبط است. توان حدس زد یکه م ییها تی، با تمام محدودعصب و عضله ی، به حرکات پاها و هماهنگطور عمده، اما نه منحصراً 

 نامند. یم "یربازیشمش پایکار"را  آنهااز  یجنبه ا ای این نوع تمرینات

 که گروه  یاغلب متفاوت باشند، و هنگام دیها با شود. جفت یتوجه م فاصلهبه  شتریب در این نوع تمرین .، بدون سالحیجفت ناتتمری

بهتر  ةجینت اما برای کسب انتخاب کنیم. را مشابه ییبا توانا می توانیم شاگردهایمتفاوت است،  اریبس یفرد یها مهارت و، ستیهمگن ن

تا  میدهرا ب مربینقش  بازیکن قوی بهو ، دیکنجفت  ی دارندکمتر شاگردهایی که مهارتها را با  نیبهتر که است نتر ای مناسباز تمرین 

و سپس از  ،آن را درک کند دیابتدا با بازیکن ،یک مؤلفةثر ؤم آموزش ی. برامیکن قیرا تشو تیو احساس مسئول یفرد یوندهایپ در نتیجة

 شاگرد است. رشدمؤثر در روند  اریبس یآموزشگام  کیو این د: یپرس یاالتوس او

 رکات ح واضح با ییآشنا یبرا نی، و همچنینظر هماهنگ نقطه و هم از تکنیکیهم از نظر این نوع تمرین  .سالح، با یجفت ناتتمری

 ایر الگوهایو س شده، نییتع شیاز پ یالگو کیاز  یرویشدن، دعوت کردن، پ ری، درگغهیت در اختیار گذاشتناست:  دیمف اریبس یربازیشمش

، حرکات یبرخ ی اجرایبرا غهیت حیدادن صح یدشواررفع ، خوردنضربه  آمادگی برای، یبه همکار ازیحالت، ن نی. در ادهیچیپ شیکم و ب

ثرات ا تمرین تا استفاده شود یکیپالست سالح از ایمحافظ مناسب، لباس از  که الزم است نیوجود دارد. همچن زیتوجه مداوم به فاصله ن

 م ازمی توانی ،تر انهیتر و واقع گرا دهیچیپ حرکت های یبرد. برا یم نیرا از ب آن یلذت و سودمند که در نتیجه، نداشته باشد یدردناک

 انفرادی استفاده کنیم.درس  معمولی در یربازیشمش یسالح ها

 

ر در بهره گیری مرتب از آن د، اما است تکنیکیآموزش  ةکنند نییتع یها یژگیاز و یکی ،هو مسابق بازی ةبا تجرب همراه ، لزوماًیدافراندرس 

 یربم کی که یها درس ، بنابراین تعدادبردمی  زمان زیادی باالسطح  و تیفیک که یک درس با زیرا ،دارد وجود تیمحدودسالن شمشیربازی 

. کند را کم می تواند به طور موثر به آنها توجه کند یم مربی که شاگردانی، تعداد بدین ترتیب .کند یمحدود م را تواند در طول روز ارائه دهد یم

 است. کامالً متفاوت در یک اردوی تیم ملیکار کردن  باآن  یازهایو ن یربازیسالن شمش کیکار در متن البته 

 اولیة تا چهار بخش مواد ،آن درس خاص را در ذهن داشته باشد هدف از دیبا ی، مربیدافراندرس  یسنت ةبه جنب عنایت، و موارد نیا در نظربا 

 .بپردازیمآنها  اتیجزئ هب شتریب یکم دیبگذار حال فوق را مشخص کند. ذکر شدة
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 یه به معنا: کی می شودتوجه کمتر یزشیو انگ یکیتاکت تکنیکی، یبه جنبه هاو ، ی می شودشتریو شدت ب مدتشامل  یکیزیس فدر 

 تمرین می شود. اصالح مکرر آنها منجر به کاهش شدت زیرا که، می باشد ییاجرا یخطاها شتریتحمل ب

 وجود دارد یمکاتب مختلف نهیزم نیاست. در ا حرکات حیصح یمربوط به اجرا تکنیکی درس. 

o داند.  یثر مؤو م حیآن را صح یکند که مرب یم خاص یالگو ی یکرا وادار به اجرا شاگرد، یمنطق شرفتیبا توجه به پ كیدرس کالس

که در  ،نوع درس نیا یها تیکند. محدود یم یرا به طور مکرر بررس اتیکند و جزئ یم نییرا تع هیاول یریو اندازه گ حرکتاستاد 

 شیز پمدل ا کیقادر به انطباق با  شاگردان ةکه هم، اول ایناست لیدل دو، به کرد یم تولید یخوب اریبس یهاشمشیرباز زیگذشته ن

 ستین کس مطمئن چی، و هاست رییبه طور مداوم در حال تغ یربازیکه شمش می باشد تیواقع نیادوم به دلیل و  ،ستندیشده ن نییتع

 زیها نشمشیرباز، ستیپ رویآن  ارائة تو سرع یربازیشمش خود . عالوه برمی باشدمناسب  مورد نظر که مدل - روزیاز د شیامروز ب -

 د.ندار اتحرکو تکرار  یبه تمرکز طوالن یکمتر لیتما و ،نددار یانضباط کمترنظم و در مقایسه با گذشته معموالً آنها کرده اند:  رییتغ

o فیتعر دید و بازدیددرس  کی ای کننده كیدرس تحر کیتواند به عنوان  یم - نامیدمن آن را خواهم  این گونه - درس مدرن 

ا ر و شاگرد، می باشد "در حرکت" به عقب و جلو بطور مرتب روی پیست  ی، مربیکه برخالف درس قبل است درس ینوعآن شود. 

 نیکه اول یبهتر. هنگام شاگردان، به خصوص با شود یخسته م تر عیسر که در نتیجه مربی در آن ،کند یم حرکاتمجبور به انجام 

بدون توضیح اضافی، البته و . دینام صدایب درس ای یدرس جهانرا  هاآن فردی ،شد ظاهر کیکالس سدردور شدن از  یبرا ها تالش

 . را داردخود خاص  ییجنبه ها یهر نامگذار

 
را  یلفمخت حرکتی یها محرک یمرب - "درس ها انواع مختلف این" مییبهتر است بگوو به دلیل تفسیرهای مختلف  - نوع درس نیدر ا

ی از یک. دکن دایراه حل پ کیکند که  یم قیرا تشو او، در واقع گذارد یآزاد م شتریبراه حل  افتنی برای را و شاگرد، کند یم ارائه

 گرید تی. محدودمی باشد یمرب اریاست که ابتکار عمل در اخت تیواقع نیا در، ی، مانند درس قبلنوع درس ها نیا های تیمحدود

 کیدرس کالس درکه  یدر حال ،وجود ندارد، یکل یلینه در سطح خ چه، اگرندیفرآ قیدق نینهفته است که تدو تیواقع نیدر ا دوموج

 کی در عین حال اما ،دشوار است اریآن بس دادن در حیتوض زیرا، داده است "روش بدون" به آن عنوان ی، کسنی. بنابراوجود دارد

، که ة حرکات را کنار می گذاردی، و بقکند یم یکپ مربی آنچه را که شاگرد می فهمد ،انی. در پادر آن مشهود استموثر  ندیفرا

و  ییرااز چ قیدق فیتوصارائة  بعنوان مثال،، میشو یغافل م تئوری ها تیاوقات از اهم یگاه ضمن اینکه. است کار قسمت نیتر مهم

 ها و حرکات. وضعیت، الگوهای حرکتی دالیل اجرای
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 یها یژگیوو بررسی مشاهده  از طریق، ادلة موجودو  ییچرا یبر رو قاًیدقو مشکالت غلبه کند،  نیکند تا بر ا یتالش م یکیدرس تاکت 

در و  ،کند یادراک زمان کار م یرو یکی. حرکت خود، کار می کند یآماده ساز در یی، توانایقبل حرکت های یمنطق یامدهای، پفیحر

را  فیرح مقاصدآشکار از  یها گنالیس نیتر که کوچک دیریگ یم ادیکند. شما  یم تاکید ثانویهو قصد  مانز، ضدضد حمله نتیجه روی

ور زبان دستکه : دهید انتقالای را  گمراه کننده یها گنالیسدر عوض و کنید،  یریخود جلوگ سیگنال های ، از آشکار کردندیکن ریتفس

 .می باشد ستیپ روی بر یربازینحو ارتباط شمش صرف و و

 د دار ازین به این درس نیا ، مناسب است.واع درس هانا ةیاول می، در تقسوجود آن ه به نظر مناست ک یدی، اصطالح جدشیزانگی درس

در این  ة مربیشد نییتع ةفی. وظقرار دارد، داشته باشد او روبروی طیدر آن شرا که شاگردو امکانات  اتیاز خصوص یقیدق یابیارز که مربی

ه جای ب کند و ریج حلبه تدرا  یکه چگونه دشوار داندب دیبا ی، و مرباجراستدشوار اما قابل  که بسیار باشد: می ایجاد انگیزه دیبا درس

 و او را به جلو هدایت کند. تیتقوشاگرد را مثبت  با انرژی ،تاکید بر نکات منفی

 

 

 تیاسو حس کفایتدارد که بداند چگونه آنها را با  یبستگ یبه مرب نیاست. ا عنصرشامل هر چهار  شهیدرس هم کی، طور که قبالً ذکر شد همان

. شوند یم پاالیشبا گذشت زمان  اتیفیک است، اینزنده  در قلب انسان شهیهم شرفتیپنیل به و  یریادگیبه  لیکه م یمادامو . کند بندیدوز

بکار برده  ،و داشتن رهنمودها آموزش، موضوع ازی برایس ، چارچوبنظم جادیا ی، در ابتدا براشد بررسی مقالهدر  همان طور که، طرح ها نیا

 شیافزا یمرب تیحساس رایز منتقل شویم، "روش بدون" سیستم به مند روش سیستم از کنیم، وآنها را رها  هستیم ریناگز بعدها ما. می شوند

 تکیه می کند. یفعل تی، بلکه به وضعستین یبه حافظه متک گرید او است و افتهی

Giancarlo Torànon 
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