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  اهورامزدا در بوديسم ژاپن

  جمشيد جمشيدی

  

های هندو يکی از خدايان عدالت گستر يا قاضی "1ودا"اهورا مزدا طبق روايات منابع استوره ای
اين خدا به عبارتی در شمار خدايان . حکم دهنده به همراه ميترا در آسمان بشمار می آمده است

) آناهيتا؟( "2شاچی"افزون بر اين او از دختر زيبا و جذابی به نام . نيک طبقه بندی می شده است
دايان از درگيری او با ديگر خ. برخوردار بوده است

 "3ايندرا"زمانی شروع می شود که دخترش بوسيله 
 .هندو ربوده می شود جنگاورخدای قدرتمند و 

ميان خدايان آسمان و زمين با تنی ) 1فرتور (ايندرا
ی برای او از باتونی طالئ. درخشان متولد می شود

با نوشيدن گياه  مبارزه برخوردار بوده است و هميشه
برده  در حال مستی بسر میيا سوما " هوم"سکرآور

مادر او پيش بينی می کند که ايندرا در آينده  .است
" 4ورونا"در صدد ربايش جايگاه خدای قاضی 

بدين سبب سعی . سبب بحران می شودخواهد آمد و 
ولی چون ايندرا  ،پنهان کنداز انظار می کند او را 

از تنی همچون آفتاب برخوردار بوده است قادر به 
چون ايندار از نيروی و ابزار . می شودنکار اين 

مبارزه قوی برخوردار بوده است همواره به کمک 
. خدايان ديگر در رفع موانع آن ها بر می آمده است

و طماع که مسبب  شيطانها يا خدايان " 5اسورا"او 
را قلع و قمع می کند و آب و  شدندخشکسالی می 

ان ايندرا قهرم  .می آوردسرسبزی را به ارمغان 
محبوبی بوده است و يک چهارم ودا به اشعار 

  . تحسين آميز از او اختصاص يافته است
عاشق و طالب دختر اهورا روايت است که ايندرا 

  رده بوده و در انحصار آن بی قراری می ک" شاچی"مزدا
  را" شاچی"دوام نمی آورد ودر نهايت تحمل او . است
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و      ايندرا با تنی آفتاب گونه  1111فرتور 

 .باتونی طالئی در دست
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  خشم می آيد و در  اهورامزدا از اين عمل به. می ربايد
شکست  موقعيت جنگی اگر چه در هر. وارد جنگ می شود راستای برقراری عدالت با ايندرا

از طرفی دختر . ولی از پای نمی نشيند و به جنگ و درگيری با ايندرا ادامه می دهد می خورد
اين رفتار دختر . هم پشت به پدر کرده، از عشق با ايندرا دست بر نمی دارد" شاچی"اهورامزدا 

ادامه جنگ و . پدر را بيشتر جری می کند و او را در ادامه مبارزه با ايندرا مصصم تر می کند
با ايندرا سبب می شود تا اهورا مزدا را از آسمان به بيرون پرتاب کنند و در طبقه درگيری 

به " آ"واژه ای سانسکريت است و از دوبخش " سوراآ". قرار دهند يا خدای جنگ "آسورا"خدايان
  . می شود بکار گرفتهبه معنای بخشنده جان " سورا"معنای غير آسمانی و

درد و رنج بازتاب که همگی درجه ای از ات اخالقی انسان در متون هندو و سپس بوديسم روحي
تقسيم می کنند و هر کدام از اين شش سطح اخالقی را يک دوره زندگانی  گروهبه شش اند را 

انتقال به دوره زندگانی بعدی پس از مرگ در دوره زندگانی قبلی امکان پذير . بشمار می آورند
پس از تجربه چرخش های زياد تناسخ است که نهايتا  امرچرخه زندگانی و مرگ يا همان . است

  .به نجات انسان و پرواز او به آسمان می انجامدزندگی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .و نوع درد و رنج در هر سطح شش سطح روحيات اخالقی  2222فرتور                 

  
در راس  .اين چرخه اخالقيات و درد و رنج های مربوط به هر سطح را نشان می دهد 2فرتور 

 بهاين فرتور چهره جانداری رسم شده است که مامور دنيای مرگ است تا فرستاده شده ها را 
است که م يا َي " 6يما"نام اين مامور در متون هندو. مناسب خودشان هدايت کند )راه(جايگاه

  .انگاشته می شودجمشيد در متون فرهنگی ايران باستان جم يا با  مترادف
                                                   
6 Yema 

  جهنم

 حاوی رنج های گوناگون

  وحشینی حيوا

 درندگی حسادت و خوی 

  اشباح گرسنه

 تکرار کشت و کشتار

  آسورا

 طمع و غرور دچار

  انسان

 رنج زندگی، پيری، بيماری و مرگ

  آسمان

 فارغ از درد و رنج
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ی، حيوانی وحشی و اشباع گرسنه قابل تعالی نيستند اما سطوح ديگر، سه سطح اخالقی جهنم
  .آسوراها، انسان و آسمانی از استعداد متعالی شدن برخوردارهستند

اما  ،اهورامزدا که از آسمان به بيرون پرتاب می شود و در گروه آسوراها افت مقام پيدا می کند
روايت است که او جذب آموزه های بودا  .هنوز از استعداد اصالح اخالق خود برخوردار است

گيرنده درس های فرا او با شوق وافر فر در تمام جلسات وعظ بودا شرکت می کند. می شود
با تمام خدايان اهريمنی ترک مودت می کند و از قهر و خشونت . بودا می شودو عرفانی زمينی 

های بودا در آئين بوديسم جايگاهی مبلغ پرآوازه آموزه اين بار به عنوان مريد و . دوری می جويد
  .وردآ ه و بسنده بدست میيدپسند

" 8کوفوکوجی"در معبد " 7برای اولين بار تنديس مقدس اهورا مزدا در بوديسم ژاپن به نام آشورا
را نشان می " کوفوکوجی"معبد 4و فرتور " آشورا"تنديس 3فرتور . در شهر نارا جلوس می کند
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  ".کوفوکوجی"در معبد " آشورا"تنديس  3333فرتور                          

  
  

                                                   
7 阿修羅＝Ashura-  سورا استآنسکريت اوائی واژه سآاين واژه ترجمه .  
8 興福寺＝kofuku-ji 
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  .در شهر نارا" کوفوکوجی"معبد   4444فرتور                         

  
ميالدی ذکر  710معبد کوفوکوجی يکی از معابد قديمی در ژاپن است و تاسيس آن را به سال 

. اوايل قرن هشتم ميالدی درست مصادف با معرفی و ورود آئين بوديسم در ژاپن است. کرده اند
می " 9هوسوشو"ئين بوديسم به نامآاين معبد اشاعه دهنده يکی از اولين و قديمی ترين شاخه های 

  . نماد و منادی آموزه های اين شاخه بوديسم بشمار می آيد" آشورا. "باشد
" خودآگاهی"تنها . دمی کن "تنها خودآگاهی"به وابسطهرا  هستیتمام واقعيت " هوسوشو"بوديسم

البته خودآگاهی انسان سطوحی دارد و هر . انسان است که تعيين کننده زندگانی زمينی است
تشريح مفصل آموزه های اين شاخه بوديسم که البته شالوده های آئين بوديسم .(سطحی کارکردی

  .)کوتاه خارج استرا ترسيم می کند از حوصله اين نوشتار
  .)5فرتور (جوان و شش دست برخوردارست چهره سه آشورا از 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .آشورا با سه چهره و شش دست 5555فرتور                                 

  
سه . گی و مبارزه بازتاب می دهددهر چهره او حالتی از روحيات اخالقی او را در طول زن

                                                   
9 法相宗＝hososhu 
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که از در سه سمت شده و خيره  ،دارد ولی با تفاوت های  جزئی نرمشآغشته به خشمگين  چهره
  . را دارددر همه جهات بودا به دستياری و کمک معنای 

 روبروی هم قرار داردکه  ست جلوی سينهد دو. هر کدام از دست های او هم حاوی معنائی است
داللت بر  روز و ماه است کهتقويم يک دست منتسب به . به دست های دعاگوئی منتسب است

سال است و طول  500يک روز آشورا برابر با . سخت کوشی او در طول روز و شب است
يک دست او نشان کمان يا ابزار مبارزه را دارد . سال ذکر می کنند 7000تا  5000عمر او را 

يک دست او نماد اندازه است که . که نماد هم آوردی با دشمن و توانائی حذف مزاحمين است
دو دستی که روبه آسمان  .وانائی او در دقت و قطعی بودن در کار کردن و فعاليت استبازتاب ت

در حال حاضر با آن ها کاری ندارد اما در آينده با . بلند شده است را تعبير ديگری هم می کنند
  .در خواهد آوردخود يکی خورشيد و با ديگری ماه را در انحصار 
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