
 

 

به معنای سرباز و جنگاور  (“Bushi”جنگاوران)سلحشوران( ژاپنی)سامورایی ها( استطریقت نای معه لغت بدر  (bushi-do) بوشیدو

نامه نانوشته جنگاوران سامورایی گفته می شود این به معنی طریق و آئین است( و به باورها، آئین، اصول زندگی و مرام  “Do” و

آئین مبتنی بر خدمت به ارباب است و بی شباهت به شوالیه گری در اروپای قرون وسطی نیست. بوشیدو ریشه در اعماق غبارآلود 

 .تاریخ ژاپن دارد و در طی قرون متمادی جنگاوری و نظامی گری در ژاپن به تدریج تکامل یافته است

میالدی(، متنی هم به شرح زندگانی یاماتو تاکه  712، کهن ترین کتاب بازمانده به زبان ژاپنی)نوشته شده به سال (kujiki)یکیدر کوج

امپراتور افسانه ای ژاپن اختصاص یافته است. این متن از تاکه رو تصویر یک  (Keikou)پسر امپراتور کی کو (Yamato Takero)رو

تکه تکه می کند و بسیار “ مانند هندوانه” ی دهد که کامال جدی و وفادار است، دشمنان پدر خود را جنگجوی آرامانی را به دست م

سرسخت اما با احساس است که این ویژگی ها در سوگواری او بر سرزمین های از دست رفته و همسران در گذشته اش و نیز تمایل 

 .اش برای نبرد یک تنه با دشمن آشکار می شود

ته اینکه، تصویری که کوجی کی از او ترسیم می کند نماد هم آهنگی آرمانی بین شاعری و جنگاوری است که از ویژیگی مهم ترین نک

 .های منحصر به فرد فرهنگ ژاپنی به شمار می آید

نوشته شده به  (Shoku Nihongi)از دیگر آثار اولیه ای که به مفهوم جنگاور آرمانی ژاپنی پرداخته اند می توان به شوکو نیهون گی

میالدی، از کتب قدیمی تاریخ ژاپن اشاره کرد که ظاهرا کلمه)بوشی( برای نخستین بار در آن کتاب به کار رفته و به شاعر  797سال 

 .جنگجوی فرهیخته داللت می کند

  وکین شونخستین بار در ک“ در خدمت یا مالزم کسی بودن” به معنی )“Saburafu (سابورافو”از فعل “ سابورای”کلمه 

The Kokinshu تبدیل“)سامورای”، اولین مجموعه شعر سلطنتی ژاپن آمده است. در قرن دوازدهم”Saburai“ به ” Samurai “  در

هم معنا شده بود و برای اشاره به طبقات متوسط و “ بوشی”  اثر اعمال یک قاعده آوایی تاریخی در زبان ژاپنی صورت گرفته است( با

 .کار می رفتباالی سربازان به 

بوشی در ژاپن به رزمنده ای گفته می شود که روح و منش برتری جویی داشته و پروا از ننگ دارد و پایبند ارزش های خاص است. 

پسوندی است به معنی طریقت، رسم و آئین در بنیاد تفکر سامورایی، همت و پایداری بنا به موقعیت است، عزم، مایه کوشش “ دو”

ها، دلیری و بی پروایی در جان و دل، مرد عمل را می پروراند تا بدون ترس، در راه رسیدن به هدف بیش از پیش است و همت در کار

 .تالش کند و در برابر سختی ها از پای ننشیند

در طریقت سامورایی هیچ کار ناشدنی وجود ندارد و با عزم راسخ می توان آسمان و زمین را هم تکان داد. سلحشوری که عزم و 

اندیشه استوار داشته باشد، در برابر دشواری ها نومید نمی شود و در نمی ماند، نگرانی به دل راه نمی دهد و هر چند بار که بر زمین 

افتاده دوباره بر می خیزد.)مرد صاحب عزم، همچون عروسکی فنری است که هرچند بار که به زمین بخورد بازهمان جا کمر راست می 

 .ی در راه هدف نشان از اندیشه استوار داردکند( نیروی سخت کوش

 .سلحشور را دو دل می کند  عزم و همت، راه را بر ترس می بندد و امید به پیروزی نهایی،

کارها به کام او برآید. این   اگر یک سامورایی عزم در کاری نهد و تنها به فکر مبارزه باشد رزم به سرعت به پایان می رسد باشد که

 .در کارهای بزرگ مدنظر داشت همت را باید

 .اندیشه سامورایی خطا و خطر را در کارها می پذیرد و لغزش و اشتباه را طبیعی و ناگزیر می داند

 .سامورایی، استوار و محکم از خطاهای کوچک بیم به دل راه نمی دهد

تالش است که پاسدار ارزش های در اندیشه سامورایی شکست و پیروزی دو روی یک سکه است. آنچه اهمت دارد مبارزه و 

 .سلحشوری می باشد

 .سامورایی باید چنان انگارد که او بهترین و دلیرترین رزمنده سرزمین خویش است

 ((.دلیری با زیبایی و برازندگی پیوند دارد))

بند امیال و خودپرستی بمانیم و  زیبایی در رفتار بجا و منشی درست است، نباید که در انجام کارهای بایسته کوتاهی ورزیم. نباید که در

 .مایه آزار دیگران شویم. یک سامورایی از شکستی که با همه تالش انجام شده فرا رویش قرار گیرد باکی ندارد



 

 

اگر مردی در انجام کار و یافتن مقصودی، با همه سخت کوشی ناکام بماند این شکست او همانند مرگی پر افتخار در جنگی نابرابر ((

 .))است

سامورایی واقعی، در زندگی روزمره خود نیز هرگز نباید که پژمرده دل و افسرده جان بماند. او باید با دلی پر شور و پر امید پیش 

 .بتازد. چنانچه یقین دارد که بر همه پیروز خواهد شد

 .گشا خواهد بود این اندیشه نه تنها ما را توان پایداری در برابر سختی ها می دهد، بلکه در دشاوریها هم گره

 ))سامورایی را چون ماتم و اندوهی پیش آید باید که آن را مایه پیشرفت گرداند و از آن شوق و نیرو یابد((


