
 سابر سالحتاریخچة 

 لئون پول – 9172آپریل  71 –ة: مالکوم فر نوشت

 (01/0/7022) عباسعلي فاریابي :ترجمه

 توسطشمشیربازی است و  سوم سالح سابر که به تاریخچة که است رسیده آن زمان اکنون اپهو  9فلورة ، 7فلورة  تاریخچه مقاله های از پس

می دانستید و ن !( ه استنبود نظامی منشأ آن البته) اید بوده سردرگُماز نحوة تولد سابر  همیشه اگر. بپردازیمتهیه شده است،  فر مالکوم متخصص

 .بخوانید را این مقاله ادامه است، داشته را محبوبیت بیشترین ابتدا در شمشیربازی که کدام یک از سالح های

 

شدة آنها  ندکُ یا چوبی های نسخه به ویژه ،( بر می گرددcutlassقمة نیروی دریایی ) و نظامی سنگین شمشیرهای به ابرس شمشیربازیریشة 

 آلمانی (Düsak) دوزک شانزدهم قرن در شده ساخته یدکاربر سابر شمشیر اولین. شد می استفاده جنگ سازی آماده در ها قرن برای که

و دستة آن به شکل یک حفرة بود  ،می شد ساخته فوالد از اوقات گاهی و چوب از معموالً ی بود کهسنگین خم شمشیرکه یک  ،نامیده می شد

 (.1 شکل)

 

 : کپی شمشیر دوزک1شکل 

 جوان کارگران. شد تبدیل روستایی ورزش یک به 11 قرن در که بود چوبدستی یا چماق نوعی ی داشتبیشتر محبوبیت انگلیس دراین سالح که 

 دش می نگهداشته حصیری سبد ون یکدر که درخت زبان گنجشک چوب از استفاده با و آمدند می گردهم یکشور های نمایشگاه در ارعمز

به وجود  خون اینچ یک که می زد را ای ضربه که بود کسی اولین برنده. و با هم مبارزه می کردند کردند می شرکت مسابقات در ،(2 شکل)

 .آورد می
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 دستيیا چوب چماق از ای نمونه: 9 شکل

 کتاب رد فیلیپس وولي. شد بکار برده می شمشیرزنی برای سازی آماده جهت مسلح نیروهای توسط نیز با چوبدستی نفره تک های درگیری

نیش  که است کافی فقط": ه است ذکر می کند کهنوشت 1981که در سال  ،(Broad-Sword and Single-Stick)" قداره و چوبدستی"

 سوختن و  -ضرب المثل  و کند بیدار خواب از را شما تا ،شما را لمس کند یا کمر ، استخوان آرنجران تر نرم های قسمتالیاف زبان گنجشک 

 ".دکن یادآوریرا به شما  - ساختن

 را آن (gymnasium sword) ورزشی نسخة بعد سال 9 وساخت  نظام خود را سواره یتمرین شمشیر اولین انگلیس ارتش 1981 سال در

 های سال(. 3 شکل) شدند می ساخته شد، معرفی ورزشی شمشیر آخرین که 1811 سال تا ،اصالحات اندکی با، ها سالح این تولید .کرد معرفی

رنیزه سابر در برابر شمشیر س بصورت شد، تبدیل جهان نظامی مراسم سان و نمایش ترین بزرگ به که سلطنتی،شمشیربازی  مسابقات آغازین

 .برگزار شد( 1981) سابر در برابر سابر و( 1991) (bayonetای )

 

 gymnasium sword: شمشیر سابر ورزشي 0شکل 

 در. ودب محبوبدر آنجا به عنوان شمشیر دوئل  سابر که جایی ،در حال توسعه بود ایتالیا و مجارستان در مدرن سابر شمشیربازی زمان، همین در

 کاتحر از استفاده با را شمشیربازی ی ازجدید روش که کرد افتتاح را ای مدرسه مجارستان، شمشیربازی استاد ،كرستسي جوزف ،1981 سال
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 ایتالیایی استاد ،رادایالي جوسپي ،1911 دهة در سپس. داد می آموزش دفاع را های برشی و زیر بنای ضربه عنوان به دست مچ ای دایره

 دار البق باریک گارد یک اطراف در ساده بیضوی حلقه یک و داشت نازک مثلثی ةتیغ یک که کرد تهیه سبک ورزشی ابرس یک شمشیربازی،

 شروع می شد گارد نزدیک متر میلی 12 با قطر باریکی آن و داشت طول متر میلی 991-921 خمیده کمی تیغة این(. 4 شکل) بود شده ایجاد

 پریس لواماسانی دورة در ایتالیا جنوب در رقیب مدرسة یک. داشت وزن گرم 481 فقط و شمشیر ختم می شد، نوک در متر میلی 9 و با قطر

 به را نآ بارباستي لوئیجي. کردندشروع  اروپا سراسر در را جدید سیستم این آموزش ایتالیا شمشیربازی استادان زود خیلی و تاسیس شد

 .کرد معرفی انگلیس بهآن را  رینياگم يجوسپ و مجارستان به سانتلي ایتالو اتریش،

 

 : یک گارد سابر اولیه4شکل 

 ،ینيرماگ جوسپي خود شاگرد همراه به را فلورانس از لوییماس فردیناندو مشهور استاد ،فاكس سرهنگ ت،اشآلدر ورزشی بازرس که هنگامی

 در بار ناولی برایسابر  ورزشی شمشیر ،ارتش شمشیربازان در میان احتیاط و اکراه، را در یک جشن معرفی کرد ،در انگلستان بماند بود قرار که

 برتنارد ونلی. پرداخت ابرس آموزش به کشور این ارتش در 1812 سال در مرگش زمان تا این استاد. ه شدداد نمایش انگلستان در 1983 سال

 :ه استداد شرح را سنتی ارتش شمشیرباز یک و ینیرماگ یک صحنه از بازی روشنی بهخود  1821 سال "ضربه های برشی و نفوذی" کتاب در

 نظر به شکننده و سبک ای او نقره شمشیر سابر و داشت ابریشمي جوراب های و سیاه ساتن با شلواری برق و زرق پر ظاهری ماگریني"

 و پا ساق و مجهز به محافظ سنگین به تن داشت، یک لباس برزنتي او شده بود، معرفي پیست دیگر انتهای در X آقای مقابل، در. رسید مي

 در هوا چرخاند و به را خود تیغة ركت ظریفماگریني با یک ح. سنگیي را حمل مي كرد نظام سواره شمشیر و یک قفس بود، شبیه به ماسک

 حركت یکو با  كردهرها دفاع را فوالدی  دیدن حركت شمشیر با ،X آقای را بگیرد. "امتیاز"حریف نواخت تا اولین  سینه ضربه ای را به سرعت

 او هطوری خم شد ك ماگریني ماسک باالی از حریف تیغة شمشیر. نواخت سر ماگریني ضربة برشي خود را با خشونت تمام به واردیوانه  طوفاني

بود  ناکدرد بسیارهم  و بد خیلي ، كه هميانگلیس اولین بازخورد سابر پس از دریافت. كرد حس خود پشت بر را با تمام وجود سنگین آن ضربة

 يرشبیک ضربة  كننده، مدرگسر حركت فریب چند از پس. كردپیشروی  حمله برای اجرای یک دیگر بار ینيرماگ كه عین واقعیت هم بود، –

 مرد فقرات ستون روانه را خود ةتیغ بار دومین برای و انهكوركور وباره بصورتدستپاچه شد و د دیگر بار  X آقای. ظریفي را نواخت ای دایره

 رممتشک :گفت بطور واظح آشکار، عذاب درد شدید و رغم علي و باال برد، را دستش ،برداشت را خود ماسک ینيرماگ رو این از ،كرد ایتالیایي

 ".هستيخیلي بهتر  من از تو. آقا

 ابرشمشیر س که جاییانگیزة بی حد و حصری به شمشیربازی رقابتی تزریق شد،  المپیک، مدرن های بازی اولین به ورود با 1981 ریلآپ در

 اریسپ در بار اولین برای آماتورها و ها ای حرفه بین جداگانهبصورت  سالح سه المللی بین مسابقات بعد، ماه دو. شد می استفاده جدید سبک

 .ندکرد دریافت یادبود برنز مدالیک  کننده شرکت هر و فرانک 1111 رویداد هر برنده. شد برگزار
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 قهرمان ایرلند حریف همه فن ورزشکار جانستون-ادگورورت والتر کاپیتان در آن که شد برگزار 1989 سال در انگلیس سابر قهرمانی نخستین

ی شمشیربازی قهرمان دیگر بار 1811 سال دره بود، شد انگلیس سنگین فوق بوکسقهرمان  1981 و 1988 های سال که قبال در او .(8 شکل) شد

 .شد مفتخر شوالیه لقب به 1824 سال در و شد دوبلین متروپولیتن پلیس رئیس ادامه دراو . خود را تکرار کرد

 
 جانستون-ادگورورت : كاپیتان والتر5شکل 

 فقط. بازی می کرد نهایی و تنها در پول نبود بعد سال قهرمانی مسابقاتبازی های مقدماتی  در شرکت به ملزم قبل سال سابر قهرمان مسابقات

 .کند ها شرکت رقابت ابتدا در از باید دیگری کس هر مانند مسابقات قهرمانبود که  1811 سال در

 1812 المپیک های بازی برای) متر میلی 991 حد اکثر تیغه طول: از بود عبارت سابر به مربوط مشخصات لندن 1819 المپیک های بازی در

 FIE توسط بعداً ابعاد این. گرم 811 کلی وزن اکثر حد و متر میلی 141 ، گودیمتر میلی 181 گارد به عرض ،(یافت افزایش متر میلی 811 به

ا ت. محسوب می شد هدف بدن تمام جنگ، سازی آماده تمرینات در و شد می محسوب نظامی سالح یک اساساً  هنوز ابرس اما. رسید تصویب به

 .رسید تصویب به مدرن رساب هدفاثبات رسید،  به سرانجام شمشیر به نسبت گلوله برتری که اول، جهانی جنگ از پس اینکه

 هرمانی،قمسابقات  ی ازیک از روزنامه یک گزارش در. ظرافتی از آنها به ثبت نرسیده است هیچ که که بود نظامیان سلطة تحت 1821دهة در ابرس

روبرو  تویست سرگرد و تافرکهای سروان با كمبل روني سرهنگ و اورگ لوسون ،آدمیرال هونریال که هنگامی": که است آمده

 یراز ،آنها از هنر شمشیربازی بویی نبرده بودند...  کشیدند رنج آنها، به شدت از آن رقابت ها ه دلیل ضربه های محکم و بی رحمانةب ،شدند

 ".ایتالیایی ها سریع ضربه های نرم و به تا قالی تکانی بود به شبیه سینه به آنها برشیهای  ضربه

. داده بودند جنگ در جوان مردان که تلفاتی آن هم به دلیل – بود سال 31 یک نفر باالی جز به همه - 1821 دهة در انگلیس رساب قهرمانان سن

 در. سال سن داشت 28قهرمان شد  ربرای اولین با 1821 سال در . وقتی اوبه قهرمانی رسیدبار  3که  بود سسیل كرشونفر استثنا ستوان دوم 
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 توسط هزیبا، ک زینتی  ةاسلحدر نتیجه یک  و شد سالح سه هر قهرماناو  ،تغییر نام داد سلطنتی مسابقاتنام  بهوقتی این بازی ها  1824 سال

 ( .1 شکل) کرد دریافت را بود، شده ساخته ویلکینسون

 
 : سالح تزئیني ویلکینسون6شکل: 

 یک 1891 سال در سرانجام اما ،قضاوت می شد داورسر یک و داورکمک  به همچنان دیگر اسلحه دو الکتریکی شدن از پس ابرس شمشیربازی

 مدار که دش می باعث گیرة فلزی رابط یا ماسک فلزی، با جلیقة تیغه تماس. شد کامل الکتریکی های ضربه ثبت برای اعتماد قابل سیستم

 فعال را هید امتیاز دستگاه قرقرة زمینی وصل می شد، یک به آنجااز  و بدن بازیکن سیم به که گارد داخل در سوکت یک طریق از که الکتریکی

 .کند

 قهرمانی کسب به موفق اول رویداد هشت از مسابقه شش در بني سو که شد برگزار 1898 سال در انگلستان بانوان قهرمانی مسابقات نخستین

در  1881 سال در بود که انگلیس بزرگساالن قهرمان ترین جوانشکسته شد. ایشان ( 1 شکل) ویلیامز - باند لوئیس توسط وی رکورد اما. شد

 .قهرمانی شد عنوان 11 رکورد صاحبدر ادامه بعد قهرمانی خود را تکرار کرد و  ماه 11سپس  ،دیبه قهرمانی رس سالگی 14سن 

 
 ویلیامز - باند : لوئیس1شکل 

 نیز بعد سال و کرد شرکت جهانی مسابقات در آزمایشی رویداد یک با و شد شناختهبه رسمیت  FIE توسط 1889 سال در سرانجام بانوان سابر

 زمان، آن در زیرا. نشد حاصل 2119 سال تا المپیک های بازی در سالح ها کامل برابری اما .شد برگزار آن تیمی و انفرادی رسمی مسابقات

 ها بازیدوره  هر از یچرخش از هر جنسیت بصورت تیمی رویداد یک باید که طوری به ،بود مدال همجموع به داشتن ده محدود شمشیربازی

 در المپیک شناخته شود و به همة انها شمشیربازی رشتة 12 که پذیرفت FIE، IOC توسط کردن البی ها سال از پسسرانجام  .می شد حذف

 .داد خواهد رخ 2121 سال در بار اولین برای که اتفاقی ،تعلق گیرد مدال


