


 الفقري العمود باعتباره بالسيف وخاصة بالمبارزة الفراعنة اهتمام على تدل الفرعونية اآلثار دراسة إن

 القوارب على هو ما منها المبارزة أنواع بمختلف القدماء المصريون ولع ولقد خاضوها التي حروبهم في

 التوضيحية والنقوش والصور ،السيوف واستخدام البردي سيقان باستخدام المبارزة إلى الصيادين بين

 اكبر بمصر الجيزة وأهرامات واألقصر سقارة في الموجودة  المقابر جدران على الهيروغليفية والكتابات

  ، الفرعونية الجيوش وقادة والنبالء األمراء مارسها من أول أن تؤكد فهي ذلك على دليل

 القائمة



خاض الفرس واإلغريق والرومان الكثير منن الحنروب التني تت لنب ااهتمنام بالتندريب علنى المبنارزة وقند أجنادوا 

وكان المبارزون يستخدمون أنواعا مختلفة من األسنلحة كالسنيف والندروع سنواء . المبارزة وفنونها وبرعوا فيها

وكننان الرومننان يسننتخدمون السننيوف الثقيلننة ويحمننون أجسننامهم بننالمالبس  . علننى األرض أو علننى  هننور الخيننل

و هر المبارزون المحترفون الذين يشتركون في منازات . الثقيلة ولهذا كانت المبارزة تت لب مبارزا شجاعا قويا

 تنتهي بانتصار أحدهما وموت اآلخر

 القائمة



  

لقد  هرت على امتنداد العصنور الجاهلينة وصندر اإلسنالم والفتنرة العباسنية أسنماء  

فرسان اشنتهروا بمهنارتهم الفائقنة فني اسنتخدام األسنلحة وسناهموا فني الندفاع عنن 

كيننانهم ضنند المنيننرين مننن أعنندائهم ، وقنند تنننني الكثيننر مننن الشننعراء العننرب فنني 

الجاهليننة شننعرا ونثننرا بالسننيوف والرمنناه فنني قصننائدهم ومالمحهننم الشننعبية، وكننان 

أبناء المسلمين في شبه الجزيرة العربية منذ فجر اإلسالم يتدربون على إجادة فنون 

المبننارزة منننذ الصنننر مننن اجننل إعننالء كلمننة الحننق والنندفاع عننن النندين فبرعننوا فنني 

 استخدام السيف

  

وقنند لعننب السننيف العربنني دورا حاسننما فنني جميننع غننزوات الرسننول صننلى   عليننه 

وكان الرسول صنلى   . وسلم والصحابة معه من الذين أتقنوا فن المبارزة بالسيف

 عليه وسلم يمتلك سيوف عدة

 القائمة



تحول المبارزة في أوروبا من ميادين القتال والحروب إلى مينادين أخنرك كالرياضنة والمننازات 

وااستعراضات، أي حل البارود محل السيف في الحنروب وانقنرض اسنتخدامه أمنام هنذه القنوك 

الجديدة، و فني العصنور الحديثنة حندثت ت نورت كثينرة فني فنن المبنارزة فني المالبنس واألدوات 

 .والمالعب وفي فنون وخ   اللعب

إلني المينادين الرياضنية، وقند   ففي القرنين الخامس والسادس عشر الميالدي تحولت المبنارزة 

انتشرت المبارزة في إي اليا وفرنسا وألمانيا وانتشر الكثير من المدارس وكان يديرها مبارزون 

محترفننون حتننى كانننت المبننارزة مننن أكثننر الرياضننات انتشننارا وفنني أواخننر القننرن السننادس عشننر 

الميالدي توصل اإلي اليون إلى اختراع ساله الشنيش واسنتخدم فني الهجنوم والندفاع واسنتجدت 

حركننات أخننرك كننال عن وحركننات القنندمين وكننذلك ت ننور الملعننب فبعنند كونننه مربعننا جنناءت فكننرة 

 . تحديده إلى أن وصل إلى وضعه الحالي

وفنني القننرن الثننامن عشننر صنندر أول تبيننان لن ننام وقواعنند المنننازات، حينن  جمعننت بننين وقايننة 

المتبننارزين مننع الحفننا  علننى جننو المنازلننة وذلننك باسننتخدام قننناع معنندني خننا  مننع فتحننة للعننين 

يمكن للمبارز إحراز أهداف   إضافة إلى سترة واقية ل اهر الجسد وكذلك تم تحديد المنا ق التي

فيها ، وضعت القوانين الخاصة بالمبارزة كما نعرفها اليوم، ودخلت لعبة المبارزة ضمن برنامج 

مسننابقات النندورات النندورات األولمبيننة اعتبننارا مننن النندورة األولمبيننة الحديثننة األولنني ب ثينننا عننام 

 (م1896)

 القائمة



 بدايتها منذ الحديثة ااوليمبية األلعاب برنامج في اشتركت أوليمبية رياضيات تسع أقدم من المبارزة تعتبر

 عن ااوليمبية األلعاب دورات في المشاركة السبق لها كان بذلك وهى 2004عام Athena ب ثينا 1896عام

 والعشرون، الواحد القرن في اوليمبية رياضة وعشرون أربعة مجموع من أخرك أوليمبية رياضة عشر خمسة

 تشير بذلك وهى ) أسيا،أمريكا أفريقيا، آسيا، أوربا،  ( وهى الخمس القارات مستوك علي المبارزة رياضة وتمارس

 العلم هذا  ره من أول وكان Olympic Flag ااوليمبي العلم وهو Spirit  Olympicااوليمبية الروه إلى

   1914 عام األولمبي المجلس في  Baron Dec oupertinكوبرتان دي البارون هو

 القائمة



أن المبارزة هي رياضة الدفاع والهجوم بين المتنافسين يحاول كل منهما الوصول إلى هندف المننافس لتسنجيل لمسنة 

وقبل أن تسجيل علية لمسة من خالل استخدام النذراع المسنلحة وأسنهل  ريقنة لتنفينذ ذلنك هنو فنرد النذراع المسنلحة 

والوصول بذبابة الساله إلى س ح الهدف بواس ة ال عن بالقدم األمامية لذا فالمبارزة تت لنب مجموعنة متكاملنة منن 

 . القدرات الحركية 

وتعد  بيعة المبارزة عبارة عن نزال شنريف بنين فنردين كنل منهمنا ضند األخنر وا أحند غينرهم بالمواجهنة باألمامينة 

بسيفيهما يتبادان بهمنا الهجنوم والندفاع والحركنة المسنتمرة ، كنل منهمنا يحناول أن يلمنس بالضنن  والنوخز بمقدمنة 

الهدف المحدد قانونا على س ح جسم المنافس على أن يتم ذلك داخل حدود الملعب المحدد قانونيا فني ( الذبابة)سيفه 

الزمن المحدد للمباراة بنرض تسجيل العدد  القانوني من اللمسنات ضند المننافس أوا قبنل أن يسنجل هنو علينه والتنى 

 .على أساسها يتحدد من المنتصر ومن المهزوم 

 –السنيف  –الشنيش )والمبارزة هي رياضة الهجوم والدفاع باسنتخدام األسنلحة الثالثنة المسنتخدمة فني التبنارز وهني

ويتم توصيل اللمسات في الهدف القانوني المسموه به ب ريقة الوخز أو الضرب تبعا لننوع السناله ( سيف المبارزة 

 المستخدم في ضوء مواد القانون الخا  بكل ساله 

حينن  أن المبننارزة بصننفة عامننة منازلننة بالمواجهننة المباشننرة بننين الالعننب ومنافسننة ممننا يتحننتم معننه الفهننم المسننبق 

 للمنافس واتخاذ الموقف الهجوم أو الدفاعي المالئم والتصرف ب ريقة غير متوقعة للمنافس

 

 القائمة



هو أحد أنواع األسلة الثالثة المستخدمة في التبنارز ، وينتم 

توصنننيل اللمسنننات فننني هنننذا الننننوع ب رينننق النننوخز بذبابنننة 

السنناله فنني الهنندف القننانوني المسننموه بننه والننذي يشننمل 

الصننندروالجذع حتنننى التقننناء الحنننالبي و هنننر الالعنننب منننع 

ويننتم تسننجيل . اسننتبعاد الننرأس واأل ننراف العليننا والسننفلي 

 .اللمسة بحرف السيف

 

سم 110  ال ول الكلي للساله  

سم 90   ول نصل الساله  

جرام 500  الوزن الكلي للساله  

  Fleuretساله الشيش 
 القائمة

http://static.newworldencyclopedia.org/9/93/Fencing_foil_valid_surfaces.svg
aaa/سلاح الشيش.wav


 القائمة
 القائمة الفرعية 



 المستخدمة الثالثة األسلحة أنواع أحد هو

 هذا في اللمسات توصيل ويتم التبارز في

 في الساله بذبابة الوخز ب ريقة النوع

 أجزاء جميع ويشمل به المسموه الهدف

  الجسم

  Epeeسيف المبارزة  

سم 110  ال ول الكلي للساله  

سم 90   ول نصل الساله  

جرام 770  الوزن الكلي للساله  

 القائمة

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefPkOXNLH2QA3bCjzbkF/SIG=12th00fgc/EXP=1265929060/**http%3a/www.sam-escrime.fr/uploads/2007/05/fencing_epee_valid_surfaces.gif
aaa/سيف المبارؤزو.wav


 القائمة
 القائمة الفرعية 



هننو أحنند األسننلحة المسننتخدمة فنني التبننارز وهننو امتننداد 

للسنناله العربنني وهننو سنناله الق ننع حينن  يسننتخدم الحنند 

األمامي له باإلضافة إلي الذبابة في تسجيل اللمسات فني 

الهننندف القنننانوني المسنننموه بنننه والنننذي يشنننمل الجنننزء 

العلوي من الجسم بما فيه الرأس والذراعان ويتميز هذا 

الننننوع بالعديننند منننن الحركنننات الكالسنننيكية وخاصنننة بعننند 

 .إدخال الجهاز الكهربي في التحكيم 

  Sabre  ساله السيف  

سم 105  ال ول الكلي للساله  

سم 88   ول نصل الساله  

جرام 500  الوزن الكلي للساله  

 القائمة

aaa/سلاح السيف.wav


 القائمة
 القائمة الفرعية 


