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  بخش اول :
 

 کاتاهای یک شمشیر 

 

: در ابتدا با نام کاتاها آشنا میشویم و سپس هر کاتا را تشریح میکنیم  

  

 

 

 

Ippon-Me No Kata : Sassen 

 

Nihon-Me No Kata : Hasso Hidari 

 

Sanbon-Me No Kata : Hasso Migi 

 

Yonhon-Me No Kata : Uke Nagashi Hidari 

 

Gohon-Me No Kata : Uke Nagashi Migi 

 

Roppon-Me No Kata : Moji Kamae 

 

Nanahon-Me No Kata : Hari Tsuke 

 

Hachihon-Me No Kata : Nagashi Uchi 

 

Kyuhon-Me No Kata : Tora Buri 

 

Juppon-Me No Kata : Kazu Ki 



 

Ju-Ippon-Me No Kata : Aisen Uchi Dome 

 

Ju-Nihon-Me No Kata : Amashi Uchi 

 

 

 

 تشریح کاتاها :

 

حمله را آغاز میکند . که اوچیداچی  : کسی است  

 

 شیداچی : کسی است که جلوی حمله حریف را میگیرد .

 

 

 

 

Ippon-Me No Kata : Sassen 

 

 

حمله ی خود را آغاز میکند ,  پای راستاز هم قرار دارند . اوچیداچی با  متری 6فاصله دو حریف در 

می آید . آنها یک قدم دیگر برداشته و بهم  به جلو پای راستشیداچی نیز برای دفاع و کشتن اوچیداچی با 

را انجام برش کیری اروشی را بر میدارد و در همین لحظه  مقدم سونزدیکتر می شوند . حاال اوچیداچی 

بیرون می آید  راستای ضربه اوچیداچیمیدارد و از  بر چپ حریفسمت خود را به  قدم سوممیدهد , شیداچی 

, شیداچی در هنگام ضربه زدن  نوک تیغه شمشیر خود به گلوی اوچیداچی یورش میبردو در همین لحظه با 

قرار دارد . آنها به حالت چدان نو کامائه قرار شیکوتسو داچی ده است و در حالت از مسیر کاتا خارج ش

قدم کوچک به جای اول خود بر  4برداشتن  با میگیرند و بعد به حالت زانشین نو کامائه قرار میگیرند و

ر میگیرند و میگردند , برگشتن به جای اول با پای چپ آغاز میشود . حاال آنها به حالت چدان نو کامائه قرا

 آماده شروع کاتای بعدی میشوند .

 

 تذکر : بعد از کشتن دشمن در هر کاتا که شیداچی این کار را انجام میدهد اعمال زیر تکرار میشوند :
  

قدم  4برداشتن  با و رندیگینو کامائه قرار م نیو بعد به حالت زانش رندیگیآنها به حالت چدان نو کامائه قرار م

. حاال آنها به حالت چدان  شودیچپ آغاز م یاول با پا ی, برگشتن به جا گردندیاول خود بر م یکوچک به جا

. شوندیم یبعد یو آماده شروع کاتا رندیگینو کامائه قرار م  

 

 

 

 

 

 



 

 

Nihon-Me No Kata : Hasso Hidari  

 

 

حمله را آغاز میکند و شیداچی  پای راستقرار میگیرند . اوچیداچی با  هاسسو نو کامائههر دو نفر در حالت 

کار خود را آغاز میکند . در هنگامی که اوچیداچی قدم سوم را بر  پای راستبرای دفاع و کشتن دشمن با 

و  مسیر کاتا خارج میشودخود دوباره از قدم سوم را انجام میدهد , شیداچی با  برش کیری اروشیمیدارد و 

اوچیداچی وارد میکند و  بر سمت چپ گردنرا  برش کسا گیریو در همین حال  راست خود میروده سمت ب

 در اینجا دوباره نکته ایی که در باال گفته شد انجام میگیرد .

 

 

Sanbon-Me No Kata : Hasso Migi 

 

د را آغاز میکند و بعد از کار خو با پای چپاجرای این کاتا مانند کاتای قبلی است با این تفاوت که شیداچی 

سمت راست به را  کسا گیریو ضربه ی  بر میداردقدم سوم خود را به سمت چپ خود برداشتن دو قدم , 

اوچیداچی وارد میکند . گردن  

 

 

Yonhon-Me No Kata : Uke Nagashi Hidari 

 

حالت گدان در  حمله را آغاز میکند , شیداچی پای راستبا  قرار دارد و هاسسو نو کامائهدر حالت  اوچیداچی

برش کیری  قدم سومکار خود را آغاز میکند . اوچیداچی با برداشتن  پای چپبا  قرار دارد و نو کامائه

با باال را به سمت حریف برداشته و ضربه حریف را  قدم سوم )پای چپ(را انجام میدهد , شیداچی  اروشی

 پای راستدفاع میکند و  به صورت افقی ) طوری که نوک تیغه به سمت چپش باشد ( آوردن شمشیر خود

به طوری که  ) پشت پای راست قرار میدهد و بعد پای چپ خود را از مسیر کاتا خارج میکند خود را

را انجام میدهد و بعد از کشتن اوچیداچی دوباره  زمان برش کیری اروشیو در همین  ( شیکتسو داچی بنشیند

 سیکل پایان هر کاتا انجام میگیرد .

 

 

 

 



Gohon-Me No Kata : Uke Nagashi Migi 

 

و در هنگام دفاع را آغاز میکند  پای راست کار خوددقیقا مثل کاتای قبلی است با این تفاوت که شیداچی با 

در  او میباشد و شیداچی نوک شمشیر شیداچی به سمت راستو  ضربه اوچیداچی پای راست جلو میباشد

است . حالت شیکوتسو داچی نشستهقرار دارد و در  هنگام وارد کردن ضربه در سمت راست اوچیداچی  

 

 

Roppon-Me No Kata : Moji Kamae 

 

        قرار گرفته است موجی نو کامائهقرار دارد و شیداچی در حالت  هاسسو نو کامائهاوچیداچی در حالت 

ایستاده و نوک شمشیر را تا سیبک گردن باال می آوریم و بعد پای در حالت معمولی ) موجی نو کامائه : 

. ( سمت راست را پشت پای چپ قرار میدهیم به طوری که حالت شیکوتسو داچی نشسته باشیم  

اوچیداچی با پای راست خود چهار قدم جلو می آید در حالی که شیداچی در حالت موجی نو کامائه در سر جای 

را انجام میدهد , در همین حال  برش ایچی مونجیاوچیداچی قدم پنجم را برداشته و خود ایستاده است . 

) در حالت دفع شمشیر به شیداچی پای عقب خود را جلو گذاشته و ضربه را با شمشیر خود دفاع میکند 

 برش ایچی مونجی, اوچیداچی یک قدم عقب میرود و دوباره  صورت عمود است و نوک شمشیر رو به باال (

را انجام میدهد و باز هم شیداچی مثل دفعه قبل دفاع را انجام میدهد . اوچداچی سریع شمشیر خود به کنار 

می ایستد , اما قبل از اینکه بتواند حرکتی را برای حمله برنامه  حالت هاسسو نو کامائهصورت خود میبرد و 

اینجا به اتمام میرسد و سیکل پایان  را انجام داده است و کاتا در برش کیری اروشیریزی کند , شیداچی 

انجام میگیرد .  هنر هیوهو نیتن ایچی ریوکاتاهای   

 

 

Nanahon-Me No Kata : Hari Tsuke 

 

. اوچیداچی حمله را با  حالت گدان نو کامائهقرار دارد و شیداچی در  حالت هاسسو نو کامائهاوچیداچی در 

را پای راست آغاز میکند . اوچیداچی با برداشتن قدم سوم پای راست آغاز میکند و شیداچی هم دفاع خود 

با برداشتن قدم سوم برش اوچیداچی را باشمشیر خود به سمت را انجام میدهد و شیداچی  برش کیری اروشی

حالت راست خود هدایت میکند ) طوری که تیغه دشمن به پایش آسیب نرساند ( و در حالی که اوچیداچی به 

رار میگیرد , شیداچی در حالی که کف دست چپش پشت تیغه قرار دارد , نوک تیغه ق هاسسو نو کامائه

اوچیداچی میکند و کاتا تمام میشود . وارد گلوشمشیر را   

 



 

 

Hachihon-Me No Kata : Nagashi Uchi 

 

قرار دارند . اوچیداچی با پای  گدان نو کامائهو شیداچی در حالت  هاسسو نو کامائهاوچیداچی در حالت 

را انجام میدهد , شیداچی که سه قدم جلو  برش کیری اروشیراست حمله را آغاز میکند و با برداشتن قدم سوم 

باشد و ضربه  نوک تیغه به سمت چپشدر می آورد به طوری که  حالت افقیآمده شمشیر خود را باال برده به 

را خودش انجام میدهد و اوچیداچی این برش را مانند  کیری اروشیبرش اوچیداچی را دفاع میکند و بعد 

است و بعد از دفاع  به سمت راستششیداچی با شمشیردفاع میکند با این تفاوت که نوک شمشیر اوچیداچی 

رو دوباره انجام میدهد ولی باز هم شیداچی مانند قبل دفاع میکند با این تفاوت که نوک  برش کیری اروشی

قرار میگیرد ولی حالت هاسسو نو کامائه است و بعد از دفاع , حاال اوچیداچی در  سمت راستشبه شمشیر 

را انجام داده است و کار اوچیداچی را ساخته است و کاتا تمام  برش کیری اروشیدر این هنگام شیداچی 

 میشود .

 

 

Kyuhon-Me No Kata : Tora Buri 

 

 حالت در یداچی، ش کندیآغاز م راست یپاقرار دارد و حمله را با  هاسسو نو کامائهدر حالت  یداچیاوچ

 خود ثابت یاست و در جا یداچ کوتسویدر حالت ش یو یو استقرار پاها ردیگیقرار م نو کامائه یواک یگیم

،  دهدیرا انجام م یوشار یریبرش کو  شودیم کینزد یداچیبه ش برداشتن پنج قدم بلندبا  یداچیاست . اوچ

درجه  282، اما او  ردیگیقرار م یداچ کوتسویشو در حالت  دهدیانجام م یراست خود پرشبه سمت  یداچیش

را بر  یریبرش کساگ ، دهدیرا انجام م رشپکه  نیح نیقرار دارد و در هم جلواو  راست یپااست و  دهیچرخ

. شودیو کار تمام م کندیوارد م یداچیاوچ گردن   

 

 

Juppon-Me No Kata : Kazu Ki 

 

در حالت  یداچی، ش کندیخود آغاز م راست یپاقرار دارد و حمله را با  هاسسو نو کامائهدر حالت  یداچیاوچ

طبق معمول با برداشتن قدم سوم  یداچی. اوچ کندیخود آغاز م چپ یپاقرار دارد و دفاع را با  گدان نو کامائه

 یبه صورت افقرا  ریشمش چپ ( یقدم سوم ) پابا برداشتن  یداچیو ش دهدیرا انجام م یاروش یریبرش ک

 یداچیاوچ دفاع برش، بعد از  قرار دارد ( غهیپشت ت هم  ) کف دست چپ داردینگاه م یداچیاوچ برش یجلو



که  یآورد و در زمان یم نییپارا  یداچیاوچ ری، شمشخود  ریبا باال آوردن سمت چپ شمش یداچیش، 

به شکم  رینوک شمشبا  یداچی، ش ج سازدخار یداچیخود را از دفاع ش ریشمش کندیم یسع یداچیاوچ

. شودیو کاتا تمام م بردیم ورشی یداچیاوچ  

 

Ju-Ippon-Me No Kata : Aisen Uchi Dome 

 

 راست یبا پاو هر دو کار خود را  رندیگیقرار م حالت هاسسو نو کامائههر دو در  یداچیو ش یداچیاوچ

 جهیکه در نت دهندیانجام م یریبرش کساگ کیهر دو نفر راست (  یقدم سوم ) پا. با برداشتن  کنندیآغاز م

ت و در حال بردیم قبراست خود را ع یپا یداچیلحظه اوچ نیو در هم کندیبرخورد مبه هم  رهایشمش

برش  کیبا  ددهیاعمال را انجام م نیا یداچیکه اوچ یدر هنگام یداچیش یول ردیگیقرار م هاسسو نو کامائه

  . شودیو کاتا تمام م کندیکار او را تمام م یداچیبه فرق سر اوچ یاروش یریک

 

 

Ju-Nihon-Me No Kata : Amashi Uchi 

 

کار خود را آغاز میکنند . اوچیداچی با برداشتن  پای راستقرار دارند و با  هاسسو نو کامائههر دو در حالت 

بدن خود را به سمت انجام میدهد . شیداچی  به قصد قطع کردن مچ شیداچیرا  قدم سوم برش کیری اروشی

با دست ، شیداچی  دست چپ خود را از روی دسته شمشیر جدا میکندحین نیز میبرد و در همین  راست

قرار میدهد .  روی دسته شمشیرخود را  دست چپمیبرد و بعد  جدان نو کامائهشمشیر را به حالت  راست

کاتا تمام میشود . . برش کیری اروشی را بر فرق سر اوچیداچی وارد میکندحاال شیداچی   

  


