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 اهدا است، شده مهر مختلف نمادهای و کلمات با که توخالی ظرف یک شکل به براق و بزرگ جام یک لاو مقام ةبرنداغلب اوقات به  ورزش، در

 .می باشد ورزشی دستاوردهای معتبر ةجایز نوع دومین جام اما المپیک، های بازی در ویژه به ،است رایج نیز مدالالبته . شود می

 

 ها خانم بهته بال) مردان ویمبلدون قهرمانی جام ،(دارد قد فوت سه از بیش که) هاکی در استنلی بزرگ جام ای، حرفه های ورزش سأر در

 اساس بر آن طراحی و است زمین کره نمادی از دربرگیرندة جام این) فوتبال جهانی جام و ،(شود می اهدا زینتی بشقاب یک به جای جام

 در دهش ذکر مورد سه هر شامل این. کند حفظ را جام تواند نمی مسابقات ةبرند ،موارد بیشتر در. بینیم می را( آن می باشد اصلی سنتی ةنسخ

 که کند می دریافت هی رابمشا ماکت یک برندهبازیکن  یا تیم اوقات گاهی ،اما. شود می حک جام رویبرنده  تیم نام به جای آن که است باال

 .کند میصدق  فیفا جایزة مورد در اتفاق این

 .می باشد المللی بین مسابقات برترین از یکی است که جهانی جام جام های متعددی برگزار می شد از جملهایران  شمشیربازیتاریخ  در

 ةوهل رد سنت این نوشد؟می نوشیدنی آنها از کسی واقعاً آیا چیست؟ برای ظرف این واقعا این .ندتهس ورزش دنیای در یجالب ةپدید یک جام ها

 شد؟ آغاز چگونه اول

 ورزشی های جام ةتاریخچ

 انعنو به را آتش جام پاتر هری. است یورزش نی رویدادهایباستا یها طرح ترین شده بازسازی از یکی اهدا می شود جام شکل به جایزه ای که

 .دنبر می خانه به با خود جام شکل به هدیه ای ضمن اینکه برندگان مسابقات متعددی ،دهد می ارائه جادوگر سه تورنمنت گانبرند برای جایزه

ه بود ما مدرن المپیک های بازی بخش الهام البته صد که ،گردد برمی یونان المپیک به مدرن ورزش در جوایزاهدای  سنت توان گفت که می

 .نددشتبدیل  اینقره ظروف به جایزه ها بعد دوره های در اما شد،می اهدا برندگان به زیتون هایشاخه از ایهحلق ابتدا در اگرچه. است

 هدیة یک جام، خود به ضمیمة اغلب برندگان. نبودند خالی امروز مانند نخستین های جام آن - وجود داشت واقعی ترفند رسم یک ایندر 

. ودب خانه به مایع ةجایز آن بردن این ظرف دادنهدیه دلیل  و بود، شراب یا زیتون روغن آن. گرفتند می پاداش آن بود داخل در یی کهگرانبها

 را شراب مابقی اصلی ةبرند سپس ،خوردند می مقداری از آن را ها دونده از یک هرو  ردند،کمی  شراب از پررا  این بود که آن جام دیگر احتمال

 .نوشیدمی 

 نای. شد می حک آن روی بعد سال تا دگاننبر نام و شد می برگردانده مسابقاتمجریان  به جام ،از جایزه برنده بردن لذت از پس ها، دوره آن در

 سال هب سال ها جام این و. برند نمی با خود را اصلی های جام برندگانو  – بینیم می معتبر بین المللی فعلی مسابقات در که است چیزی همان

 .شوند می منتقل دیگر برنده به برنده یک از



 چرا در ورزش به برنده مقام اول یک جام اهدا می شود؟  دنیای پر رمز و راز شمشیربازی ترجمه: عباسعلی فاریابی 

2 
 

 باال بردن سطح و جامعه جلب برای "عاشقانه هایجشن " ی به نامجام از متدیست، فرقة مسیحی بنیانگذار وسلی، جان ،0011 ةده در هابعد

 رسای به شباهت بی) نوشیدند می آن از مراسم در مردم که بود ظرفی اما نبود، جام یک خود خودی به این اگرچه. کرد مردم، استفاده مشارکت

 ودب تزیینی متمایز ةدست دو دارای و شد نامیده عشق جام عنوان به جام این(. شود می استفاده از یک ظرف ویژه نوشیدن از که مذهبی مراسم

 .داشتورزش  زیامرو هایجام که شباهت زیادی به

 سنتاینکه در  از پس بالفاصله جام از خاص سبک این که است این است متمایز یورزش جام های و وسلی عشق جام مورد در واقعاً که چیزی

 .معروف است "عشق جام" به نام هم هنوز جام از خاص سبک این امروزه،. شد ورزشی نیز مسابقات ةجایز شد، رایج متدیست رشد به رو

 پارچ یک شکل به شود، می داده بریتانیا اوپن مسابقات در مردان گلف برای که ،کالرت کوزه. دارد وجود جام ها متعددی از اقسام و انواع

 جهان سراسر در جوایز اهدای مراسم در جایزه عنوان به ،تنگ تا گیالس، تا گرفته کاسه از ظروف، انواع. است تر متفاوت کمی اما ،باشد می

 .شود می استفاده

 

 قهرمانی مسابقات در جام

 .است دیگری چیزجام  مسابقات سبک اما است، چیز یک جام قشنگی

در  که است این آنها در تفاوت اما هستند، برتر المللی بین های تورنمنت ها این دوی هر. داریم را جهانی مسابقات و جهانی جام ما ورزش در

 المپیک حتی جهان و قهرمانی مسابقاتدر  جام های جهانینتایج  واقع، در. می شود تشکیل در هر اسلحه مختلف جهانی جام چندین سال

 .دارنددخالت مستقیم 

 اشیدب داشته توجه که استاین  مهم و ندارد، وجود را نشان دهد جامیک  مسابقات و یک تورنمنت مسابقات بین تفاوت که مشخصی استاندارد

 توسط لکهب ،نیست تکاملم ةیکپارچ فرایند شامل یک آن. کند تغییر نمعی ورزش یک در حتی یا ی مختلفها ورزش بین در می تواند این امر که

 یا ،پیش سال دویست در. پیوندندمی وقوع به را آن یزبا یک برنامه ری سپس و کنند شروع را رقابت نوعی دوست دارند که دافتمی اتفاق افرادی

 یا منتتورن یک سپس کنند، شرکت ورزش یک در که گرفتند می تصمیم خودجوش افرادی به صورت پیش سال ده حتی یا ،پیش سال پنجاه

 .نددش می تغییر و رشددچار  فرایندها این زمان، گذشت باو . کردند می ایجاد جام یک

 ،شوند نمی هیدمنا جام که هایی تورنمنت از بسیاری در و ،شود نمی اهدا جام سبک به جایزه ای ،است "جام" عنوان دارای که تورنمنتی هردر 

 هر به اداشته باشد ام نیز یغریب و عجیب ماهیت و ،به نظر نرسد منطقی خیلی این موضوع ةشاید فلسف. گردد می اهدا جام سبک به هایی جایزه

 .ق آن هستیمعاششمشیربازها  ما حال
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