رياضت المبارزة
نبذة بسيطة عن تأريخ المبارزة

اول أثار المبارزة:
ان تأرٌخ هذه الرٌاضة بلٌغ جدا ،فهو غالبا ماٌسرد عالقة البشر بالسٌف ،فعندما نحلل مٌزة فن
االسلحة سنالحظ اننا نسرد بالمقابل مٌزة كل عصر ظهر فٌه ذلك السالح .االنسان منذ ظهوره
حاول اختراع السالح الذي ٌدافع به عن نفسه من الطبٌعة والبشر من ابناء جنسه.فهو اي االنسان
استخدم منذ عصر قابٌل قوته ولجأ الدواته ثم طور من مهارته واستعمل عقله .ان روعة تأرٌخ
المبارزة فً انه ٌحسب كل ذلك.

الفراعنة اول من اخترع القناع والمسابقة:
عام  9971قبل المٌالد وجد نقش ٌظهر احتفال نظمه الفرعون للمصرٌٌن بانتصارهم على
اللٌبٌٌن وهم ٌحملون اسلحة مغطاة بالبرونز،واالٌدي محمٌة بواقٌات مشابهة لواقً سالح السٌف
وبعض المبارزٌن لدٌهم واقً للوجه مثل القناع ،اما الذراع غٌر المسلحة فهً تستعمل للدفاع
وتكون محمٌة بنوع من الدروع.

المبارزة اولمبيا:
العدٌد منا ٌعرف ان اول دورة اولمبٌة فً العصر الحدٌث عام  9674ضمت مسابقة المبارزة
فً منهاجها .لكن العدٌد ٌهملون انها كانت ضمن االلعاب االولمبٌة القدٌمة االولى عام  554قبل
المٌالد.

مبارزة الغرز عند الرومان:
عام  426قبل المٌالد دخلت المبارزة الى المعسكرات الرومانٌة للتعلٌم عن طرٌق القنصل
روتٌلٌوس وذلك كً تمزج وتربط الشجاعة بالفن معا ،فاخذت المبارزة القوة من الشجاعة بٌنما
اعطت المبارزة للشجاعة المهارة والعلم .مارس الرومانٌٌن المبارزة بالٌدٌنٌ،د للدفاع والصد
بالدرع وٌد الستخدام سٌف بحدٌن.
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المبارزة في العراق:
عرف العراقٌون المبارزة منذ اكثر من  3111عام ،اذ وجدت فً مدونة التارٌخ الرٌاضً ان
اقدم االسلحة هو السالح البرونزي ذي النصل القصٌر الذي وجد فً مقبرة الملك سرجون فً
مدٌنة اور العراقٌة.
بدأ االهتمام بهذا النوع من الرٌاضة فً الكلٌة العسكرٌة (المدرسة الحربٌة)وكانت فً منطقة
الجادرٌة.اما مجلة ناشونال جٌوكرافٌك فقد نشرت فً عددها الصادر عام  9792صورة تظهر
ممارسة المجندٌن العرب فً المدرسة العسكرٌة التركٌة فً بغداد لرٌاضة المبارزة.
ادخلت عام  9741فً منهج المعهد العالً للتربٌة الرٌاضٌة كمادة دراسٌة.عام  9747عندما
تحول المعهد الى كلٌة التربٌة الرٌاضٌة كان درس المبارزة ضمن المنهاج الدراسً.
عام  9751شكل اول فرٌق للمبارزة فً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للرجال (بٌان علً-بسام عباس-
حسٌن شنون-محمد جسام –صالح مهدي) وفرٌق نساء(اوستل شاكر-عاٌدة علً-ندى السامرائً
–خالدة عبد الوهاب).
ان الدراسة االكادٌمٌة لرٌاضة المبارزة كان نقلة نوعٌة كبٌرة لهذه الرٌاضة فً العراق ،اذ ساهم
ذلك فً تخرٌج كوادر علمٌة طورت اللعبة بشكل كبٌر.انضم االتحاد العراقً بعد تأسٌسه بتأرٌخ
 9753-2-2الى االتحاد الدولً واالسٌوي وفً نفس التارٌخ.
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صورة للمجندين العرب في المدرسة العسكرية التركية في بغداد وهم يمارسون رياضة المبارزة

قانون رياضة المبارزة
(نبذة تاريخية بسيطة)
اعتمد المؤتمر الدولً للجان االولمبٌة الوطنٌة بارٌس 9792/القانون الدولً لرٌاضة
المبارزة،لتطبٌقه فً جمٌع مسابقات االلعاب االولمبٌة.وقد حضع هذا القانون للعدٌد من
التعدٌالت فً مؤتمرات االتحاد الدولً والى ٌومنا هذا.
ٌقسم القانون الدولً للمبارزة الى ثالثة اقسام (القانون الفنً -قانون المعدات -قانون تنظٌم
المنافسات)

سالح الشيش:
اقر قانون سالح الشٌش عام  9792الذي وضعه االٌطالً الجنرال جً اٌتور.بٌنما تم اقرار
القوانٌن التً تحكم مسابقات سالح الشٌش بأستخدام الجهاز الكهربائً فً عام.9735

سالح سيف المبارزة:
اقر قانون سالح سٌف المبارزة عام  9792وكان هذا السالح للرجال فقط،بٌنما تم اقرار القوانٌن
التً تحكم مسابقات سالح سٌف المبارزة بأستخدام الجهاز الكهربائً فً عام  .9714وقد اعتمد
مؤتمر عام  9762مبارزة السٌدات بهذا السالح.ونظمت اول مسابقة للسٌدات عام .9767
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سالح السيف:
ٌتضمن القانون الخاص بسالح السٌف جزء كبٌر مما اعد من قانون خاص بهذا السالح عام
 ،9716والذي اقر اٌضا عام  9792من لجنة برئاسة المجري بٌال ناجً.
وقد اقرت القوانٌن التً تحكم فعالٌة سالح السٌف التً تجري باستخدام الجهاز الكهربائً فً عام
.9766

تعريف لرياضة المبارزة:
المبارزة هً لقاء ٌجمع بٌن مبارزٌن هدفهما لمس بعضهما البعض باي طرٌقة كانت على ان
التخالف القواعد الدولٌة المنصوص علٌها،وٌحدد مكان اللمس بنوع السالح،اذ تضم رٌاضة
المبارزة ثالث انواع من االسلحة هً (الشٌش -سٌف المبارزة-سالح السٌف)وٌمارسها الرجال
والنساء.

اسلحة المبارزة الثالث

ٌلتقً المبارز دائما بمبارز فً نفس السالح وبنفس الفئة وٌقصد بالفئة (العمر المحدد فً رٌاضة
المبارزة اذ هنالك  1فئات) كبار-شباب تحت  01سنة-ناشئٌن تحت  95سنة ،علما انه ٌمكن
للمب ارز من الفئة الصغٌرة ان ٌالعب من هو من الفئة الكبٌرة ولكن ال ٌمكن العكس.
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شكل ٌظهر الهدف القانونً ملون لكل سالح

هنالك مسابقة فردٌة ٌحصل االربع االوائل فٌها على مٌدالٌات (ذهب-فضة-برونز مكرر).
ومسابقة فرقٌة ٌتكون الفرٌق فٌها من ثالث العبٌن ورابع احتٌاط تحصل الفرق الثالث االولى
على مٌدالٌات التتوٌج.
ٌدٌر مباراة المبارزة حكم رئٌس واحد هو من ٌحدد اسبقٌة الهجوم واللمس بمساعدة الجهاز
الكهربائً .وٌساعد الحكم مسجل ومٌقاتً فضال عن قضاة وحكم فدٌو فً االدوار النهائٌة.
احتساب اللمسة فً رٌاضة المبارزة ٌتم بنظام كهربائً دقٌق ،اذ بمجرد مالمسة مقدمة السالح
للهدف القانونً ستعمل الدائرة الكهربائٌة التً تظهر على الجهاز الكهربائً صوت ولون اللمسة
المتحققة.
ٌختلف كل سالح عن االخر بالمواصفات االتٌة:
سالح الشٌش:
 وزن السالح  311غرام طول السالح  991سنتمتر قطر الواقً  7.3الى  90سنتمتر -الحصول على اللمسة بالوغز.
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الشكل ٌظهر مواصفات سالح الشٌش

سالح السٌف:
 وزن السالح  311غرام طول السالح  913سنتمتر -الحصول على اللمسة بالوغز والضرب.
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الشكل يظهر مواصفات سالح السيف

سالح سٌف المبارزة:
 وزن السالح  551غرام طول السالح  991سنتمتر قطر الواقً 91.3سنتمتر -الحصول على اللمسة بالوغز.

الشكل ٌظهر مواصفات سالح سٌف المبارزة
ملعب المبارزة
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ٌظهر الشكل اعاله مخطط لملعب المبارزة ولالسلحة الثالث ،اذ ٌكون طول الملعب  92متر
وعرضه  0-9.3متر ٌ.رسم على الملعب خطوط (خط المنتصف ٌقسم الملعب الى  5امتار من
كل جهة ،خط االستعداد ٌبعد عن خط المنتصف  0متر،خط التنبٌه ٌبعد  3متر عن خط
المنتصف،خط نهاٌة الملعب ٌبعد  5متر عن خط المنتصف) .اما ملعب المباراة النهائً وشبه
النهائً فال ٌختلف كثٌرا عن هذا الملعب سوا بارتفاع الملعب عن سطح االرض بمسافة ال
تتجاوز  31سنتمتر (فضال عن بعض الملحقات) .

صورة لقاعة ومالعب رياضة المبارزة

ملعب النهائي في رياضة المبارزة

رياضت المبارزة
أ.م.د عالء عبدهللا فالح الراوي
كلية التربية الرياضية/جامعة بغداد

