
 

 

ن و وسعت دامنه جنگ ها منجر به رشد و گسترش فنو از قرن دهم تا قرن شانزدهم ژاپن درگیر جنگ های خونین داخلی است و

 .رزمی می گردد راهبردهای نظامی و هنرهای

جنگ های طوالنی میان دو خاندان بزرگ  1185و غنی تر می شود. در سال   تر بوشیدو هم در همین سال ها کامل

 و میناموتو یوری تومو سرانجام با پیروزی میناموتو به پایان می رسد  ،(Taira)و تایرا  (Minamoto)میناموتو

(Minamato Yoritomo)خاندان قدرت واقعی کشور را که تا آن زمان در دستان امپراتور بود به دست می گیرد و خود  ، بزرگ این

در تاریخ ژاپن آغاز  (Kamakur Period) و بدین ترتیب دوران موسوم به کاماکورا به معنی ژنرال می خواند (Shougun) را شوگون

 .ادامه یافت (Meiji)می گردد. رسم حکومت شوگون ها بر ژاپن تا نزدیکی قرن بیستم و انقالب می جی

دوران   (Muromachi period)را به علت اقامت شوگون های این عصر در منطقه موروماچی 1573تا سال  1333از سال 

یکدیگر درگیر جنگ بودند. در نتیجه تقاضا  در این دوران ژاپن به ایالت مستقلی تقسیم شده بود که پیوسته با .موروماچی می نامند

 .این دوره همواره زیاد بود گرفتن سامورایی در برای به خدمت

داستان اغلب فیلم های  .بسیاری از سامورایی ها در این دوران در فاصله بین جنگ ها در مزارع به کار کشاورزی می پرداختند

اق مشهورترین فیلم ساز ژاپنی در خارج از این کشور( در این دوران اتف Akira kurosawa کوروساوا)سامورایی به ویژه فیلم های 

 .می افتد

 .زندگی سامورایی ها دچار تحول می شود (Azuchi-Momoyama اماموموی-دوران آزوچی)1603تا سال  1573از سال 

شوگونی که توانست ژاپن را دوباره پس از سال ها زیر یک پرچم ( Toyotomi hideyoshi 1537-1598 تویوتومی هیده یوشی)

برای همیشه برگزینند و نیز اجازه حمل سالح را  کند، سامورایی ها را مجبور می کند از میان کار در مزرعه و جنگاوری یکی را متحد

 .می دهد. این قوانین به شکل سنت تا پایان کار سامورایی ها جاری بود تنها به سامورایی ها اختصاص

در این دوران  .بر ژاپن است  (Tokugawa)ون های خاندان توکوگاوا، دوران حکومت شوگ1868تا  1603فاصله بین سال های 

امروزی( ساکن است اداره می کند. کشور به  توکیویEdo)(ادو)امپراتور در کیوتو زندگی می کند اما در عمل کشور را شوگون که در 

سامورایی در اختیار دارد  ران تعداد زیادیمنطقه را حکم ران برگزیده شوگون می گرداند و هر حکم  مناطق کوچکی تقسیم شده که هر

 .که مامور اجرای قوانین و برقراری نظم اند

 1868برنج به عنوان دست مزد دریافت می کنند. از سال  سامورایی ها وادار می شوند در دژها زندگی کنند و ماهیانه مقدرای

کشمکش شوگون از قدرت خلع  از می شود. در این دوران پرحکومت می رسد و دوران جدیدی در تاریخ ژاپن آغ امپراتور می جی به

در  د.یما رهبر واقعی کشور باقی می مانقدرت می نشیند و تا بمباران اتمی هیرو ش می شود و امپراتور پس از قرن ها دوباره بر مسند

ی شود. در چنین دورانی وجود زمینه ها آغاز م دوره می جی روابط با کشورهای خارجی رونق می گیرد و نهضت ترجمه در تمامی

بر می خیزد.  مانعی بر سر راه پیشرفت ملت تشخیص داده می شود و دولت به مبارزه با آنان سامورایی خطری برای امنیت کشور و

 .مبارزه ای خونین برای هر دو طرف که سال ها به طول می انجامد

سامورایی ها را ممنوع می کند و بدین ترتیب سامورایی ها نیز به  شیوهسرانجام دولت ابتدا حمل سالح و بعدها تراشیدن موی سر به 

 .کارهای دیگری روی می آورند مرور به

امروز در سراسر جهان  .بوشیدو یا آئین سلحشوری هر چند با از بین رفتن سامورایی ها از رونق افتاد اما هرگز فراموش نشده است

 .کسانی که هنرهای رزمی ژاپن را می آموزند اصول بوشیدو را به عنوان اخالق ورزشی یاد می گیرند

  

 


