
 

 

زمانی که نامی از کشور ژاپن، هنر های رزمی یا فرهنگ ژاپنی برده می شود، همیشه نام سامورایی در 

ذهن انسان شکل می گیرد. کن جوتسو یک بخش از هنر نظامی است که در قرن پانزدهم در ژاپن به 

ها بتوانند همانند سربازان  این هنر در ابتدا برای پرورش سامورایی ها پایه گذاری شد تا آنوجود آمد 

در میادین نبرد مبارزه کنند. تأکید اصلی کن جوتسو برروی استفاده از شمشیر در مبارزات می باشد اما 

 نیز( …شوریکن وهای مبارزاتی نظیر؛ بو، ناگیناتا، سو،  بسیاری از سالح های مبارزاتی مرتبط)سالح

 داده آموزش جوتسو کن رزمی( هنرجویان)داوطلبان به که باشند می جوتسو کن های آموزش از بخشی

 توسط که است استوار زنی شمشیر هنر یادگیری بر اختصاصی بطور جوتسو کن یادگیری. شود می

سر بچرخاند اما  باالی بر را شمشیر تواند می کسی هر. داد توسعه را آن توان می جامع های تمرین

، (Shin)یادگیری هنر شمشیر زنی نیازمند آماده سازی ذهن، روح و جسم بصورت تواًما می باشد. جسم

و یا بصورت دیگر و دقیق تر اگر بگوئیم طریقه عمل کردن)به آنچه باور دارد(   (I)و ذهن  (Ku)رگفتا

ه سامورایی محسوب می شوند. آنچه )نگرش( معیارهای ارزیابی کسخن گفتن)به شیوه درست( و تفکر

که وجه تمایز بین یک دانش آموز و یک هنرجوی شمشیرزنی محسوب می شود یگانگی)درهم 

آمیختگی( هنرجوی شمشیر زنی با شمشیر خویش می باشد.)وحدت ذهن و شمشیر و یا بعبارت دیگر 

 Ken Shin Ichi آنآمیختگی هنر شمشیرزنی یک شمشیرزن با روح و روان خویش که اصطالحاً به 

Nyo  گفته می شود(. اگر این دو در هم آمیخته نباشد و هر کدام مستقل پرورش یابند هرگز نخواهید

توانست به مهارت باالی شمشیر زنی به عنوان استاد دست یابید. از آنجایی که کن جوتسو هنری است 

نیز جزء آموزش های کن جوتسو  که اساساً برای سامورایی ها تدوین شده است لذا تفکر سامورایی ها

می باشد. در نظر سامورایی یک کلمه مهم، مهم است؛ حال هر کجا باشد. رشادت مرد برای جنگ در 

میدان نبرد با یک کالم عیان می شود. در زمان صلح کلمات تو، شجاعت تو را نشان می دهند. درزمان 

یا بزدلی تو عیان می شود این کلمه شکوفه  آشوب نیز باید این نکته را دریافت که با یک کلمه شهامت

مهم نیست چه کاری در برابر توست، مهم “جان آدمی است؛ نه فقط چیزی که از ذهن تو صادر می شود. 

آن است که در این جهان هیچ چیز غیر ممکن وجود ندارد. اگر انسان عزم خویش استوار دارد، می تواند 

و این یک واقعیتی است تا برای ارتقاء کیفی هنر ” تکان دهد.آسمان و زمین را آنگونه که می خواهد 

هرگز پاپَس مگذار “جنگاوری و افزایش مهارت مبارزه ای خویش این شعار را سر لوحه خویش قرار دهیم 

باعث   (Saigo)و این یعنی اراده به انجام یک امر” و کاری را که شروع کرده ای تا اتمام آن ادامه بده

شما می شود. بسیار عادی است که سامورایی هر روز با شمشیر خویش  (Einoku suru) تسلیم ناپذیری

به تمرین بپردازد برای یک سامورایی شمشیر اولین انتخاب)ارجع ترین سالح( جهت مبارزه بوده است 

های مختلفی  های قدیم نام شمشیر ژاپنی آمیخته با فلسفه های موجود در آن کشور بوده و از زمان



 

 

می   (to)و تو (tachi) ، تاچی(katana)، کاتانا(ken)آن گذاشته شده است که از آن جمله کن برای

باشند. خواستگاه کن جوتسو از معابد شین تو بوده و قدیمی ترین مدرسه شمشیرزنی تِن شین شودِن 

ین می باشد بسیاری از شمشیر زنان معروف ژاپنی در ا  (kataroi shin to ryo)کاتوری شین توریو

سبک و مدرسه آموزش دیده و بسیاری دیگر از شمشیرزنان هم که بعدها به معروفیت رسیدند سبک 

 .ها بر اساس رهروان این مکتب شمشیرزنی می باشد ها برگرفته از آموزش مبارزاتی آن


