
 

 

 



 

 

 

 

نوان جوتسو و دو را می توان به صورت "هنر و راه" ترجمه کرد . همچنین آنها را میتوان به ع

مراحلی برای تمرین هنرهای رزمی قلمداد کرد ، و از لحاظ تاریخی نشانه تغییر از زمان جنگ به 

. محسوب می شودزمان صلح در قرون وسطی ژاپن   

ا را تمرین میکنیم ، تا حد زیادی تحت تاثیر سبک های هنرهای رزمی مدرنی که ما امروزه آنه

ذهنیت هر یک از این دو بخش هستند . من آموزش دیده در هر دو سبک کالسیک و بودو 

هستم. من سبک های کالسیک را برای مطالعه مبارزه واقعی و سبک های مدرن را برای 

ک های کالسیک رسیدن به روشن فکری ترجیح می دهم . چنین گفته ایی که نمیتوان از سب

 به روشن فکری رسید، اشتباه است . برعکس کامال هم صحیح است .

، آموزش و تمرینات سختگیرانه در هنرهای کالسیک مشهود بود ، که  در زمان های گذشته

مسیری ناخواسته برای روشن فکری بود . با تمرینات بی امان کاتا )تکنیک رسمی( ، یک 

خود( به وجود می آمد . تجربه بی نهایت از ساتوری )درک  

را تشکیل می دهد از دو کانجی و معنی ساخته شده است « بودو»و « بوجوتسو»"بو" که اول 

اهمیت و با اولویت  3"برای جلوگیری از درگیری" . دو گروه از هنرهایی که هرکدام دارای 

 های مختلف هستند .



 

 

     

( اخالق3انضباط  ( نظم و 2( جنگ و مبارزه  1بوجوتسو کالسیک :    

( فرم زیبا3( نظم و انضباط  2( اخالق  1:  بودو کالسیک  

 

 بوجوتسو کالسیک
بوجوتسو کالسیک )هنر رزمی برای حفاظت از خود( مربوط به دوران توسعه یافته سنگوکا 

هدف همست کردن الگوهای حرکتی تهاجمی و تدافعی به منظور کشتن  جیدای در ژاپن است .

و امپراطور را فراهم می کرد . سرزمیندر نتیجه امکان حفاظت از دشمنان بود که   

این امر موجب آن شد تا سبک های زیادی توسط مردانی که از جنگ های واقعی جان سالم به 

( یک چنین استاد شمشیرزنی بود . او 6833 -6831در می برند ، به وجود آید . لیزاسا لنااو )

( ، نهمین آشیکاگا شوگان ، منصوب شد . با وجود 6841 - 6881به عنوان استاد یوشیماسا )

اختالفات سیاسی , لیزاسا این پیشنهاد را نپذیرفت و زندگی اجتماعی را رها کرد و وارد بودیسم 

تنشین شودن کاتوری شینتو »شد و نام خود را به چویسای لنااو تغییر داد . او بنیانگذار مکتب 

که  را «ای آی جوتسو»و « کن جوتسو»ن جنگ ، هنرهای است . طراحی و توسعه در زما« ریو

 می توان به عنوان "ساتسوجین نو کن" ، شمشیر که زندگی را طوالنی می کند ، در نظر داشت .



 

 

 

 بودو کالسیک
 - 1011)بودو کالسیک )راه رزمی برای حفاظت از خود( که در طول دوره ادو توسعه یافت 

 این. شود می ژاپن کشور رزمی هنرهای تمام دربرگیرنده که است ای مبارزه شیوه. بودو  (1601

. گیرد می شکل فلسفه و مذهب اخالق، با عمیق ای رابطه در و مستقیم تجربه طریق از شیوه

 بودو قدیمی، های نوشته دست در که چرا ، است جدید پیشرفتی ورزش قالب در آن تداعی

. شود می مطرح ذهن بر طبیعت تأثیر و ذهن پرورش از خاصی شکل با اساسًا  

 نکته بودو در که چرا ، است مبارزه از کشیدن دست معنای به بودو کلمه تصویر حقیقت در

ای »طراحی و توسعه در زمان صلح ، راه های  . است روان ذهن و رشد و صلح جویی اساسی

، شمشیر که زندگی را تقدیم  را که میتوان به عنوان "کاتسوجین نو کن"« کن دو»و  « آی دو

  میکند ، در نظر داشت .

 

در زیر با هنرهایی که در دوران جنگ های باستان ژاپن کاربرد داشتند و مورد استفاده بودند 

 آشنا میشوید :

شمشیرزنی  هنرکن جوتسو :   

مبارزه با نیزه هنرسو جوتسو :   



 

 

مبارزه با ناگیناتا هنرناگیناتا جوتسو :   

هایی برای سالح های پرتابی مانند : هیرا شورایکن )شورایکن چند پر( ،  هنرشورایکن جوتسو : 

 بوشورایکن )شورایکنی به صورت میخ با نوک فوق العاده تیز(

مبارزه با چوب هنربو جوتسو :   

 جوجیتسو : دفاع شخصی هایی که در زمان جنگ بسیار پر کاربرد بودند

از تیر و کمانکیو جوتسو : هنر استفاده   

 و ...

 

 

و توسعه یافتن ژاپن به وجود آمدند آشنا میشوید :در زیر با هنرهایی که بعد از بازسازی   

 کن دو : راه شمشیرزنی

 ای آی دو : راه بیرون کشیدن شمشیر

 جودو : راه دفاع شخصی



 

 

 کیودو : راه استفاده تیر و کمان

 و ...
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