
 

 

بوشیدو، آن فضیلت ، هفت بکوشدآن ها  نمایش گذاشتن هبو کسب در باید وری جنگاد که هر نندافضیلت میاز هفت متشکل بوشیدو را 

 :ندارین قراز اموختند آمیجنگچویان  هبه آن ها را کگونه 

١-GI–義: ان یگری دسونه از ما ا شباآن طلب ش و در باه شتن دایماالت اعده بش، بار ستکادرقع ه وابدم مرتمام  باری؛ ستکادر

 .ست یا غلطاست درچیز یا ارد، همه ندد جووحالت بینابینی  هیچحقیقت و  لتاعدمسئله  درحقیقی ر سلحشوای بردت، جانب خوه از بلک

٢-礼REI-: در حقیقی حتی ر سلحشو، ندارند نشاترقدت ثباه ابزی نیاو می نمیکنند احتراکسی ظلم یا بیه بهرگز  سلحشوران ام؛حترا

 .نیستیمران جانواز بیش ی چیزما ام حترادب و ا ن دادننشاون بد، ستاتن وشمنانش نیز فردبر ابر

٣:-勇–YUندگی نیستزمانند الکپشت ن کشیدفروسر، پا خیزبه ند ارندری کام نجاأت اجره می کدمرن انبوه میا؛ در شجاعت ،

بلکه  نیستپهلوانانه کورکورانه شجاعت ، ستو مهلکی اخطیر ی نیاری دسلحشوی نیاد. ستزم االپهلوانانه شجاعت   ری راسلحشو

 .ستنه و قدرتمندانه اهوشیارا

۴:- MEIYOU-名誉تصمیماتی که  ،ستد اوخودارد و آن نفسش ت عزور و غرای یک قاضی برتنها حقیقی ر سلحشو؛ عزت نفس

 .شدد پنهان خون یدگااز د نمی توان ، هرگزقعی توستب واتازباها  ای آنجراچگونگی ی و « میگیرد»خو

۵-仁JIN-: را در تی رقدا یرز نیستند انیگردمانند هرگز ما امیشوند ی قوو چابک اوم مدت اثر تمریندر ا سلحشوران ؛نیک خواهی

ع بهره نوه همخدمت بای فرصتی برو از هر ست و مهربان اشفیق  سلحشور ،فتر خواهد رکاه بد همگان سوه به نند کورامیپرد خو

 .یدآبرمید آن یجاد اصددر فرصتی نیابد چنانچه  د ومیبر

۶–誠:MAKOTO- او یچ چیز مانع ، هنستدا هشدم نجار را اکاان آن میتود میگیره عهده بری کاری سلحشوه مانی ک؛ زعهد هبی فاو

 .اردبستن ندن یا پیماردن سوگند خوه بزی نیااو  ،شدنخواهد ست ه به عهده گرفته اکری کام نجاای ابر

٧-忠–CHUU: آن مقابل د را در خوو میکند س حساا خویشای از د پاره میشول محوه به او که ای را ظیفر وسلحشو؛ شناسی هظیفو

 .ستا تحت فرمانش مسئولیتپذیراد فرامقابل ازه وظیفه شناس و در ندابی مقابل مافوق ، درنددامیل مسئوپیامدهایش تمامی   و

ن نمایان ناالبسه آدر سمبولیک رت بصوآن  نماد حتیدر آمیخته و خویش ن و روح با جارا فضیلت هفت ین سامورایی ها)بوشی ها( ا

پشت( در چین دو  وجلو در چین)پنج چین دارای هفت می پوشیدند ه سامورایی ها کدی گشاه پاچشلوار   (Hakama)، هاکاماستبوده ا

 .شدگفته شده می بافضیلت هفت بیانگر بوده که 
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