
 آشنایی با سالح سابر

(6/1/9139ترجمة: عباسعلی فاریابی )  

هاجمی تر شمشیربازی تتکاپوترین سالح و از دو رشتة دیگر پر و ترین سریع اسلحة سابر. می شود اطالقبه بازیکنان رشتة سابر سابریست 

 ،"قدمت حق" نام به دارد قانونی سابر. زد نیز شمشیر بةل باضربه را   در آنمی توان  که است شمشیربازی اسلحة تنها این. شود می محسوب

 به ادامة مقاله توجه کنید. بیشتر اطالعات کسب برای لطفا. دارد تهاجم حق یک از دو بازیکن مه کداة اینکندنک تعیینکه 

 سالح سابر

اخته س ارگونومیک ی دارد که آن راخمیدگی های خاص دستة آن. می باشد ترپذیر انعطاف آن تیغة فلوره است اما اسلحة شمشیر سابر به سبکی

 اور تدادامه پیدا می کند بطوری که  دسته انتهای تا و گارد شمشیر از انتهای تیغه شروع می شود. تا به چاالکی و چیره دستی بازیکن بیفزاید

 کافی به اندازة گوناگون زوایایاز  ارسالیهای  حمله برابر در دست ازشده است تا  طراحیگارد شمشیر طوری . کندمی  احاطهرا دور دست 

 .کندمحافظت 

             

 کارپای سابر

 اشین صدمات از جلوگیری منظور به قانون این. مجاز است عقب به اما ،قدم ضربدری به جلو در سابر ممنوع. است انفجاری و سریع ابرس یاپکار

 هوا در یجلو به پرش نوعی انونق این زدن دور برای شمشیربازها از برخی. ه استدرآمد اجرا به درگیری حین تهاجمی حمله های انفجاری از

 .که شباهت اندکی به فلش دارد شوند می متوسل
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 هدف قابل قبول سابر

بدن  اب تماس برقراری باضربه . می شود گشتاننتا ا مچ از دست از غیر به رتمام بخش های بدن باالتر از کم شامل سابر در معتبر هدفمنطقة 

 ش قرمزبخ .گونه امتیازی ثبت نمی شودچبرخورد کند، هی نامعتبر هدف هضربة شمشیر ب اگر. آید می دست به شمشیر نوک یا لبه با حریف

 سابر است.نشان دهندة هدف قابل قبول  تصویر زیر

 

 سابرتهاجمی های  حرکت

 تا دهد یم اجازه سابریست ها به امتیاز این. استفاده می شود مختلفی )اتک( حمالتاز  ،شمشیر نوک و لبه استفاده از توانایی دلیل به ابرس در

 .دنکن حمله تری پیچیده تهاجمی های ترکیب با و مختلف زوایای از
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 دفاع های سابر

. داده است تغییر را استفاده مورد های دفاع ،لبة شمشیر با ضربه امتیاز زدن ،دارند های بیشتری تفاوت دیگر های سالح با سابر های دفاع

 زمانی (پوستی)ر بجوا .دارد فزاینده ای چابکی و رفلکس به نیاز و این عمال دنکن دفاع را مختلفی یبرش ضربه های باید ابرس یهاشمشیرباز

 .چنین جوابی باید خیلی باال باشد سرعت و. کند می تهاجم خود حریف به بالفاصله و دفاع خود را می گیرد شمشیرباز یک که اتفاق می افتد

 

 تاکتیک های سابر

 ای جیرهزنمتعدد  های حملهاجرای  در هایست سابر توانایی دلیل به بیشتر این. ترجیح می دهندبیشتر  دفاع به نسبت را حمله ت هاسسابری

تک های دفاع ا ،ابرس سرعت به توجه با. گسیل می شوند مختلفی زوایایکه از  دلیل این بهسخت تر است های سابر  دفاع کردن حمله. باشد می

 .دارد نیاز یانگیز شگفت چابکی انعطاف پذیری و  بهآن 

 

 تاریخچة سابر

 ابرس دوئلمبارزه های . شد می استفاده نظام سواره توسط و بود نبرد های میدان سالح اول ةدرج در ابرشمشیر ساشاره کنیم که باید ابتدا 

 برای ملوانان و دریایی دزدان که است کوتاه شمشیر سابر یکدر واقع  قمه()  cutlassشمشیر. منجر می شد مرگ یا شدید مصدومیت به معموالً

 ه دلیلب جنگ های تن به تن در استفاده از آن زیرا بود محبوب بسیار دریا دراین شمشیر . کردند می استفاده آن از دشمن های کشتی تسخیر

 .بود دشوارتر عرشه زیر محدود فضای دلیل به تر بزرگ شمشیرهایاستفاده از . بود تر راحت آن کوتاه ةتیغ

 براشمشیر س. گرفتند می قرار استفاده مورد شدت به اول جهانی جنگ حتی و داخلی های جنگ ،انقالب فرانسه های جنگ در سابرشمشیرهای 

 ،سلحنیروهای م سمیر تشریفاتی امروزه در مراسم. شد می داده افسر نیز غیر افراد به شرایط برخی در اما ،می شد اعطا افسران به سنتی طور به

 .با خود حمل کندبصورت نمادین شمشیر سابر را  ینوعموظف است  فرماندة یگان افسر هر


