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ی انجام چه کارهای برای او باید د،رسمی کافی سن به برنامه فوق هایفعالیت برای فرزندشان وقتی که هستند فکر این به همیشه مادری و پدر هر

 ارجخ های فعالیت ةگسترد دنیای کاوش به شروع جدی طور به که ستنده بزرگ کافی ةانداز به عموماً ها بچه ده، تا هفت سنین حدود در. دنده

 قرار دهد. درست مسیر در را ها بچه د فرایند رشدمی توان ،ها ورزش از یکی یا ،خطاطی ،موسیقی مانند هنرهایی. کنندب مدرسه و خانواده از

 

. باشد ها خانواده برای دار شیب یادگیری منحنی یک تواند می ،او والدین راحتی ةقمنط تر، واضح طور به یا کودک، راحتی ةمنطق از آمدن بیرون

 مقابل طرف در حضور ید،اشب کرده شرکت شمشیربازی در شاید یا مختلف هایورزشیکی از  در جوانی در که هستید مادری و پدر اگر حتی

 .است متفاوت کامالً بازی

 جدید الدینو شما بهذیل  ة ویژةنکت هجده. نیست زیاد هم سخت شوند می آشنا شمشیربازی با بار اولین برای که والدینی در جایگاه گرفتن قرار

 !کنید حرکت درست مسیر در تا کند می کمک شمشیربازی

 روی سرگرمی تمرکز کنید. 8

 گرمیسر روی بیشتر است، اولیه اصول ییادگیر حال در فرزندتان وقتی! است واقعیت یک این. است کننده سرگرم ورزش یک شمشیربازی

 .شد خواهد ترزدههیجان ورزش ادامه برای او در این صورت ،کنید تمرکز

 کنید تا عضو آن شوید پیدا یک گروه شمشیربازی مناسب. 2

 های اوانی عضو گروهی فرها خانواده و ،دمی باش خاص ورزش یک ورزش این. استفعال فراوانی  مجازی گروه های دارای مشیربازیخوشبختانه ش

 .هستند اجتماعی آن

 پیدا ناطمینا نسبت به کار فرزند خود ندتوا می بهتر ،باز کند شمشیربازی ةجامع به را خود راه دبتوان زودتر شمشیربازی جدید والد یک هرچه

 در و ذاریدبگ اشتراک به را مطالب خود نید،ک برقرار ارتباط اجتماعی های رسانه در شمشیربازی والدین سایر و خود شمشیربازی باشگاه با. دکن

 .کنید شرکت آنالین صورت به شمشیربازی های گروه
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 اندازه به( باًتقری) شمشیربازی والدین که شدیم متوجهما  ،مجموع در. باشد مشاوره برای خوبی فرد که کنید پیدا باشگاه در شمشیربازی والد یک

درستی  به را چیز همهتا  کند کمک شما به بتواند که کنید پیدا منتور را یک توانید می کلی رطو به! هستند ورزش این مشتاق هایشان بچه

 .بفهمید

 کرد تهیه راشمشیربازی  تجهیزات باید زمانی چه. 3

ایم  جه شدهمتو ی سال تجربههاسال با توجه به ما. کنید خریداری را او مورد نیاز شمشیربازی وسایل و بروید پیش دیدید، را فرزندتان عالقه وقتی

 را یشمشیرباز وقتی ها بچه اتفاق به قریب اکثریت. می روند شیرجه به طرف خرید وسیله اولیه آزمایشی چند جلسه از بعد هاهبچ اکثر که

 ولیة شماا گذاری سرمایه بلکه این، تنها نه. دهد می غرور احساس شما کودک به شخصی وسایل داشتن. مانند می پایبند آن به کنند می امتحان

 استفاده از ،موجود گیر همه بیماری ماهیت به توجه با اینکهضمن  .دهد می توسعه را او مسئولیت احساس و ذار خواهد بودنهایت تاثیرگ بی

 .نیست خوبی ةاید ایمنی دالیل به یاشتراک تجهیزات

 وانیدت می اوقات اغلب .دارد وجود فروش برای دست دوم تجهیزات آیا و کنند می توصیه را تجهیزاتی چه آنها که بپرسید خود باشگاهمربیان  از

 فانتزی زاتتجهی تهیة در ولخرجی برای دلیلی ضمن اینکه. بفروشد را خودقبلی  تجهیزات است مایل با توجه به رشد خود که کنید پیدا را فردی

. روشندف می ارک تازه شمشیربازان برای مناسب قیمت با را جدید شمشیربازی تجهیزات ،کنندگان تولید از بسیاری. ندارد وجود FIE یک درجه

 برای موارد بیشتر و خیلی زود تعویض کرد را باید آنها که نیست چیزی شمشیربازی تجهیزات زیرا ،هم نباشید ارزان به فکر خرید وسایل خیلی

 .قابل استفاده هستند سال چندین

 

 کنید اندازی راه محل برای تمرین در خانه یک. 0

 ةدش آموخته جدید های مهارت تاپیدا خواهد کرد تمایل  خانه در ینبه تمرحتما  اول ةهفت چند در شما خردسال فرزند که می توان گفت تقریباً

 شما ودخبخواهد با  فرزندتان که زمانی خصوص به است، کننده سرگرم بسیار و است، نوعی شمشیرزنی شمشیربازی. بگذارد نمایش به را خود

 بدون شیمن،ن اتاق در ندتوا می او که است این های این کارامتیاز از ییک. دکن تمرین آنها با تا کنید چند شمشیر پالستیکی تهیه! ندک مبارزه

دق ص خردسال بسیار نوآموز شمشیربازان برای فقط این: توجه)! ندک تمرین را خود دفاع و اتک ،حرکات کسی، به زدن ضربه مورد در نگرانی

 این کار را بکنید( خود اول سال دانشجوی برای نکنید سعیو  ،کند می
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 کنید انتخاب دقت با را خود باشگاه. 5

 ای منطقه در که هستید شانس خوش کافی ةانداز به اگر. دارد وجود شما جغرافیایی ةمنطق در باشگاه دو شاید یا باشگاه یک فقط احتماالً واقع، در

 با و نیدک دیدن باشگاه آن از. کنیدب از آنها یکی انتخاب صرف را خود وقتکمی از  دارد، وجود شمشیربازی باشگاه چندین که کنید می زندگی

 .کنیدثبت نام آن در و در صورت پسند  کنید، تماشا را کالسی فرزندتان

یک  تسهیل برای الزم حمایت شما به و کند ایجاد ورزش این از شما کودک بردن لذت در زیادی تفاوت تواند می عالی شمشیربازی باشگاه یک

 http://doniayeshamshir.irوبالگ  شهر خود به در شمشیربازی گاهباش یک انتخاب برای توانید می شما! می دهد خوب ةتجرب

 .کنید مراجعه

 

 ببینید شمشیربازی چند فیلم. 6

 با دکه توانستیهر زمانی . هرمانی جهانق مسابقات تا گرفته المپیک شمشیربازی از دارد، وجود یوتیوب در شمشیربازی ویدیوی زیادی تعداد

 .کنید تماشا تلویزیون ةصفح روی را شمشیربازی فیلم چند و بنشینید فرزندتان

 پیدا گرایش ورزش سمت به تا کند می کمک او به همچنین. است شمشیربازی جذب به او تشویق و فرزندتان شوق و شور تقویت برای راهی این

 زبان یادگیری فرصت شما فرزند به که دهد می ارائه را مسابقات انواع از خوبی بسیار تحلیل و تجزیه یوتیوپ در Cyrus of Chaos. دکن

فعالیت  یک نه و باشد کننده سرگرم فعالیت یک باید این! نکنید روی زیاده توصیه می کنیم که در این مورد اما. دهد مینیز  را شمشیربازی

 .دائمی و خسته کننده

 بگیرید عکس و فیلم. 7

 از دیدن و کنید تماشا هم با را ویدیوها آن و بنشینید با او سپس. یا عکس بگیرید کنید یلمبرداریشمشیربازی ف هنگام کودکتان از

 .لذت ببرید ها عکس

 عالقمند ورزش به این را خود کودک کنید تا بتوانید اعتماد ما به! است آن به دلیل جذب بچه ها همین و .است جذاب ورزش یک شمشیربازی

 در ازیشمشیرب با لباس شما کودک عکس که کنیم می تضمین. شود می نیز ورزش از خارج در نفس به اعتماد تو تقوی ایجاد باعث که کنید،

 !امتحان کنید را آن. باشد مبتدی اگر حتی ،باشد انگیز شگفت حمله انجام حال

http://doniayeshamshir.ir/


 81 نکتة مفید برای والدین شمشیربازهای مبتدی    ترجمه: عباسعلی فاریابی 

4 
 

 مسابقه بروید به دیدن یک .1

ردن ک درگیر برای اوایل ن بنابراین در همان .کودک را فرا می گیرد وجود سراسر اولیه هیجان یک شمشیربازی، مانند جدید ورزش یک شروع با

! آن بروید برای دیدن ،باشد هشتدا وجود شمشیربازی یک مسابقة شما ةمنطق در صورتی کهدر  .بروید شمشیربازی مسابقات تماشای به فرزندتان

 .خواهد داد هیجان و نشاط او و به برد خواهد زیادی سود شمشیربازی مسابقات حضوری تماشای از شما جوان شمشیرباز

 را خود هایرویه گیریهمه دلیل به مسابقات برگزارکنندگان زیرا کنید، بررسیبا دقت  را مسابقات مقررات مسابقات، به رفتن از قبل: توجه)

 (.کنید پیروی آنها ضوابط و پروتوکول های از لزوم صورت در و نده اداد تغییر

 

 تشویق کنید بقه دادنمسافرزند خود را برای  زودتر چه هر. 9

 با درگیر شدن در او. است شما کودک در شوق و شور ایجاد برای عالی راهی کوچک محلی ةمسابق یک یا یباشگاه کوچک بسیار ةمسابق یک

ا رد بو برخو مسابقه یکدر  پیست روی رفتن. کرد دخواه رشد تصاعدی طور به د،نشو هم برنده اگر حتی و سطح ترین پایین در حتی رقابت،

 تا نیدک مشورت خود مربی باباید  البته،. به کلی متفاوت است کالس شرایط آن با شرایط جدید خواهد بود که کامالً ایتجربه داوری، شرایط

 .شود انجام دیر خیلی نه و زود خیلی باید نه کار این زیرا ،فرزندتان را بدانید مسابقات شروع برای مناسب زمان

 دهید گوش خود شمشیرباز های صحبت به با آغوش باز. 81

. دتبادل اطالعات کن ورزشن یا مورد در شما با تا کند می کمک او به خود شمشیربازاز  آگاهانه سواالت پرسیدن و دادن گوش نحوة یادگیری

 !کرد دخواه بازشما  برای بیشتر سفرة دلش را او ،نشان دهید عالقه بیشتر به این کار هرچه

 :ن توجه کنیدپرسید برای ایده به این چند

 بود؟ چه امروز تمرین در شما ةعالق مورد ضربة 

 گرفتید؟ یاد خود مربی از جدیدی چیزهای چه 

 ؟پیدا کرده است تفاوتی چه جلسة شمشیربازی یناول بادر مقایسه  فعلی شما احساس 
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 کنید کوچ را فرزندتان نکنید هرگز سعی. 88

دوست  والدین زیرا ،شود می روی عشق و عالقه انجام از کار این البته .ایت بد استبی نه والدین کوچ کردن بچه ها توسط جوانان، ورزش در

 .باشد بهترین تا کنند کمک فرزندشان به دارند

 که یزیچ. ی آموزشابتدا در مخصوصا ،نیست مفید فرزندتان حیطة کوچینگ به شدن وارد دارید،یا سابقه  زمینه شمشیربازیمورد  در اگر حتی

 به ابتدا همان از فرزندپروری و مربیگری بین مرز حفظ. است ساختاریافته حمایتی سیستم یک و تهیة یک محیط امن دارد ازنی به آن فرزندتان

 .کرد خواهد کمک شما

 داشته باشید دیارانف درس یک حداقل هفته در. 82

 داقلح برای را خود فرزند. ندارد وجود دیدج شمشیرباز یک رشد و تمرکز به کمک برای شمشیربازی مربی رو در روی رسیدگی مانند چیزی هیچ

 .بهتر زودتر چه هر. کنید نام ثبت اول ماه چند در هفته در انفرادی خصوصی درس یک

 کار چیزهایی روی مربی. بودن آنهاست پربار و شدت ها سدر این دلیل کوتاه بودن. دقیقه 51 فقط – است کوتاه بسیار شمشیربازی های درس

 یک در سادگی به که کرد خواهد دریافت فردی های آموزش همچنین فرزند شما. بپردازد آنها به دتوان نمی معمولی های کالس در که می کند

 .نیست پذیر امکان نفره ده حداکثر گروه

 

 بگیرید یاد را خود فرزند رقبای نام. 83

 ارزهمب کسانی چه با مرتباً و هستند او کالس در یکسان چه. است باشگاه در شما فرزند رقبای کنیم، می صحبت آن مورد در اینجا در ما آنچه

 .اجتماعی است عمیقاً ما یک ورزش ورزش اما است، انفرادی ورزش یک شمشیربازی اگرچه د؟کن می

 رااین کار  زنی خود فرزند برای که طور همان کنید، تشویقآنها را با نام  مسابقه طول در توانید می فرزندتان، هم باشگاهی رقبای نام یادگیری با

 اب حتی ،ایجاد دوستی ما هدف .خجالتی جدید شمشیربازان برای خصوص به کند، کمک رفاقت ایجاد به تواند می واقعا این. دهید می انجام

 و. استی ماصل هدف انشخود منیت برابر در پیروزی بلکه نیست، مراد ما تنها حریف برابر در پیروزی که بیاموزیم جوان شمشیربازان به تا رقبا،

 .افتد می اتفاق اغلب که طور همان ،بشوند او دوستان بهترین همیشه برای او حریفان که دارد وجود تمالاح این
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 کنید تشویق را هیدراتاسیون )آب خوردن(. 80

 که ستنی فوتبال حتی یا میدانی و دو مانند پایدار حرکات دربرگیرندة شمشیربازی. است مهمال خیلی حدر عین  اما ساده، نکتةیک مورد  این

 .است سختهم  ها بچه برای ای دقیقه چند کوتاه هایحتی دو حال، این با. دوندب سخت طوالنی مدت برایباید  ها بچه

 و دهد می الزم انرژی او بهکار  این. شمشیربازی کالس از بعد و قبل خصوص به کنید، تشویق (شدن هیدراتهآب خوردن ) به را خود شمشیرباز

 .دارد می نگه سالم را او بدن

 در میان بگذارید فرزندتان مربی با را خود انتظارات. 85

 شمشیربازی مربی اب ارتباط به تواند می واقعا اما کند، وارد شما جدید شمشیرباز بر زیادی فشار که تلقی شود مهم مسئلهیک  بعنواننباید  این البته

 دیگری تعهدات چه شما فرزند رقابتی؟ یا کنید می فکر آماتور زیشمشیربا به آیا مثال، عنوان به. کند کمک دارید که اهدافی مورد در فرزندتان

 است؟ مناسب او برای بین آنها تعادل حفظ برای اهدافی چه و ،دارد

 این ر ازمنظو .کنید مدیریت را او انتظارات بتوانید تا دارد نیاز چیزی چه به فرزندتان کنید تعیین که است این اهداف برخی ایجاد از شما هدف

 !است موثربرای او  کارهایی چه و را باید بیاموزد یهاچیز چه بازیکن شما که است این وردم

 

 کنید مطالعه شمشیربازی مورد در. 86

 ماسک شستن ةنحو از ده ایم،منتشر کر http://doniayeshamshir.ir وبالگ در جدید یهاشمشیرباز والدین برای مطالب فراوانی ما

 یا د،خو فراغت اوقات در. و سایر اطالعات مورد نیاز در مورد شمشیربازی مشهور مربیان ،معروف شمشیربازان با مصاحبه تا گرفته شمشیربازی

 .داشته باشید گذار و گشت این وبالگ یک در خود تلفن با هستید، فرزندتان منتظر باشگاه در که زمانی حتی

 هضمن اینک باشید، داشته اختیار در یجدید اطالعات تا کنید دنبال خود اجتماعی های نهرسا در را شمشیربازی. دارد وجود آنالین منبع هزاران

 ماش. کنید آن را پیدا گوگل یک جستجوی ساده در با کنید نمی راحتی احساس آن با که موردی هر یا دارید که سوالی هر می توانید جواب

 !کرد خواهید پیدا آنجا در زیادی چیزهای

http://doniayeshamshir.ir/
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 یلدل و .دارد هاورزش سایر به نسبت کمتری هایآسیب اما ،شودمی استفاده شمشیر از در آن که است رزمی ورزش یک شمشیربازی اگرچه

 ةنحو مورد در آموزش مداوم و محافظ تجهیزات جمله از ،رعایت می شود ی در این ورزشدقیق بسیار ایمنی پروتوکول های که است اینآن 

 .شمشیر از استفاده

 !دیگر های ورزش در رایج های آسیب مثل درست. است عضالت کشیدگی و شدن رگ به رگ کبودی، شمشیربازی در ها آسیب ترین شایع

 با ،دندار عادت وارد می شود و به آن عضالت فشار مظاعف بر برخی که هاییوضعیت در قرار گرفتن اثر در کودکتان که باشید گی داشتهدآما

 .اتفاق می افتد شمشیر اشتباه تماس اثر درکه گاهی  بازوها روی ویژهبه ،برگردد خانه بهجزئی  هایکبودی

 

 دهید قرار توجه خود مرکز در را فردی رشد. 81

این  بین در مسابقه یک یا بازی یک دادن دست از. دارد وجود در آینده نیز آنها از زیادی تعداد و گذرد می برق سرعت به شمشیربازی مسابقات

 شمشیرباز که است رشدی فراوانی برخوردارست ارزش ازاین فرایند  در که چیزی. به حساب می آید کم ارزشکوچک  ذرة یک تنهاهمه بازی 

 .آورد می دستب باخت در هنگام شما

 . کنید تشویق خود های باخت درس گرفتن از در را خود جدید شمشیرباز

  "!گردیدبرمی به میدان ترقوی شکست از بعد که هستید هاییبچه دسته آن از شما"

  "!گیرید می یاد چیزی چهباخت  این از شما ببینم منتظرم من"

  "!کنیدمیبرای بازی بعد  را خود تالش تمام که مطمئنم من اما است، سخت باخت دانممی"

 "!کنممی افتخار شما به مسابقه آن در تاناراده و تمرکز خاطر به من"

ش وبا آغ شما فرزند رشد به کمک برای که وجود دارد متحد ةجامع یک ورای آن اما است،شناخته شده  انفرادی ورزش یک عنوان به شمشیربازی

 و به خوبی را خود مسیر تا خواهد کرد کمک فرزندتان بهبه نحو احسن  و خواهد کرد حمایت شما از حتما جامعه این که بدانید! است دهاآمباز 

 .کند پیدا به راحتی

 !نهایت خوشحالیم بی پیوسته است جوش و جنب پر ورزشاین  به شما فرزند کهاز این ما

Igor Chirashnya 


