ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﯽ از ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺒﺪ در ژاﭘﻦ
ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺟﻤﺸﻴﺪی

ﻣﻌﺒﺪ ﺏﺰرگ ﺳﻮﻣﯽ یﻮﺷﯽ
住吉大社

ﻡﻌﺒﺪ ﺑﺰرگ ﺳﻮﻡﯽ یﻮﺵﯽ از یﮏ ﺗﺎریﺦ  1800ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﺳﺖ .ایﻦ ﻡﻌﺒﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﺁﺋﻴﻦ
ﺵﻴﻨﺘﻮ ،ﺁﺋﻴﻦ ژاﭘﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺳﺎل هﺎ ﻗﺒﻞ از ورود ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻮدیﺴﻢ ﺑﻪ ایﻦ ﮐﺸﻮراﺳﺖ ﺳﻪ ﺧﺪا در ﺁن
اﺟﻼس دارﻥﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﺟﺎت ﻋﺎﺑﺪیﻦ را ﺟﻮاب ﮔﻮ ﺑﺎﺵﻨﺪ.ﻡﺮدم اﻋﺘﻘﺎد دارﻥﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای اﺻﻠﯽ 1در ایﻦ
ﻡﻌﺒﺪ ﺧﺪای دریﺎهﺎﺳﺖ و ﻥﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺁراﻡﺶ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ دریﺎ و ﺳﻔﺮهﺎی دریﺎﺋﯽ دارد .دیﮕﺮ
ﺧﺪایﺎن در روﻥﻖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی و ادای ﺳﺮودهﺎی ژاﭘﻨﯽ یﺎوری دهﻨﺪﻩ هﺴﺘﻨﺪ .
در ﮐﺘﺎب اﺳﺘﻮرﻩ هﺎی ژاﭘﻨﯽ ﮐﻮﺟﯽ ﮐﯽ 2ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ ﺣﮑﺎیﺖ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ایﺰاﻥﺎﮔﯽ 3ﭘﺲ از دیﺪارﺑﺎ

در ﻥﻤﺎیﺸﮕﺎهﯽ ﮐﻪ در ﻡﻮزﻩ هﻨﺮهﺎی اوﺳﺎﮐﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد ﻡﺠﺴﻤﻪ ایﻦ ﺧﺪا ﺑﻪ =住吉大神＝sumiyoshi-ookami
ﻥﻤﺎیﺶ ﮔﺬاﺵﺘﻪ ﺵﺪﻩ ﺑﻮد
ﮐﺘﺎب ﺣﮑﺎیﺎت اﺳﺎﻃﻴﺮ ژاﭘﻦ ﮐﻪ در ﻗﺮن هﻔﺘﻢ ﻡﻴﻼدی ﺑﻪ ﺗﺤﺮیﺮ درﺁﻡﺪﻩ اﺳﺖ2 古事記＝Kojiki-
ایﺰاﻥﺎﮔﯽ)ﻡﺮد( ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ هﻤﺴﺮش ایﺰاﻥﺎﻡﯽ)زن( زوﺟﯽ ﺑﻮدﻥﺪ ﮐﻪ در اﺳﺘﻮرﻩ ﻡﺠﻤﻊ اﻟﺠﺰایﺮ —3 いざなぎ＝Izanagi
ژاﭘﻦ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮدﻥﺪ .ﺁﻡﺎﺗﺮاس اوﻡﯽ ﮐﺎﻡﯽ یﺎ ﻓﺮﺵﺘﻪ ﺧﻮرﺵﻴﺪ دﺧﺘﺮ ﺁن هﺎ و ﺳﻮﺳﺎﻥﻮو ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺁن هﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺣﺮف ﻥﺸﻨﻮﻥﯽ و ﺵﻴﻄﻨﺖ زیﺎد از ﺁﺳﻤﺎن ﺑﻪ روی زﻡﻴﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﻡﯽ ﺵﻮد
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هﻤﺴﺮش ایﺰاﻥﺎﻡﯽ 4در ﺳﺮزﻡﻴﻦ ارواح درﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮد را از ﭘﻠﻴﺪی هﺎی ﺳﺮزﻡﻴﻦ ارواح ﻃﻬﺎرت
ﻡﻴﺪهﺪ وﻟﯽ در هﻤﻴﻦ اﺛﻨﺎ از درون دریﺎ ﺧﺪاﺋﯽ ﺟﻠﻮس ﻡﻴﮑﻨﺪ و ایﻦ هﻤﺎن ﺧﺪای ﻡﻌﺒﺪ ﺳﻮﻡﯽ یﻮﺵﯽ
اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎیﺶ و ﻋﺒﺎدت.
اﻡﺎ ﺗﺎریﺦ ﭘﮋوهﺎن ﺑﺮ ایﻦ ﺑﺎورﻥﺪ ﮐﻪ ﻡﺮدم ﺳﺮزﻡﻴﻦ هﺎی ﺟﺎدﻩ اﺑﺮیﺸﻢ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻥﺎرا و ﺁﺳﮑﺎ
اﺑﺘﺪاء از راﻩ دریﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ اوﺳﺎﮐﺎ وارد ﻡﯽ ﺵﻮﻥﺪ و در ﻡﺴﻴﺮ ﺧﻮد در ﻡﻌﺒﺪ ﺳﻮﻡﯽ یﻮﺵﯽ ﺁﺛﺎر ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻡﻴﮕﺬارﻥﺪ .ﺁن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻡﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺧﺪای دریﺎهﺎﺳﺖ اﺵﺎرﻩ ﺑﻪ ایﻦ اﻓﺮاد ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
در یﮏ اﺛﺮ ﺑﺎ ارزش هﻨﺮ ﻥﻘﺎﺵﯽ ﺗﺼﻮیﺮ ﺳﯽ ﺧﺪا ﻡﻨﻘﻮش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮیﺮ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮﻡﻴﻦ ﻥﻔﺮ
ﺧﺪای دریﺎ هﺎ یﺎ ﺧﺪای ﺳﻮﻡﯽ یﻮﺵﯽ ﻡﯽ ﺑﺎﺵﺪ .ایﻦ ﺳﯽ ﺧﺪای ﻡﺴﺌﻮل ﻥﮕﺎهﺪاری از ﮐﺘﺎب ﻡﻘﺪس
ﻟﻮﺗﺎس 5ﺑﺸﻤﺎر ﺁﻡﺪﻩ اﻥﺪ .هﺮ ﺧﺪا در یﮏ روز از ﺳﯽ روز یﮑﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻥﻮﺑﺘﯽ ایﻦ ﻡﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﺣﻔﺎﻇﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ دارد .
ﺧﺪایﺎن ﺳﯽ روز یﺎد ﺁور روزهﺎی ﻡﺎﻩ در ﮔﺎهﺸﻤﺎر ایﺮاﻥﻴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ روزی ﺑﻪ ﻥﺎم یﮏ
ﺧﺪا ﻥﺎم ﮔﺬاری ﻡﻴﺸﺪﻩ اﺳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺁن روز ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﺪای ﻡﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.

ﭼﻬﺎر ﻋﻤﺎرت در اﻡﺘﺪاد هﻢ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻡﺤﻞ اﺟﻼس ﺳﻪ ﺧﺪا و ﭼﻬﺎرﻡﻴﻦ ﻋﻤﺎرت ﻡﺤﻞ اﻗﺎﻡﺖ
هﻤﺴﺮ یﮑﯽ از ﺧﺪایﺎن ﻡﯽ ﺑﺎﺵﺪ.

いざなみ＝Izanami
Lotus Sutra
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ﻓﺎﻥﻮس هﺎی ﺳﻨﮕﯽ یﺎ ایﺸﯽ دورو 6در ﻡﺤﻮﻃﻪ ﻡﻌﺒﺪ ﺑﻪ وﻓﻮر دیﺪﻩ ﻡﻴﺸﻮد .ﺗﻌﺪاد ﺁن هﺎ را ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
 600ﻋﺪد ﻡﻴﺪاﻥﻨﺪ .درون ایﻦ ﺁﺛﺎر ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺁﺗﺶ و یﺎ ﻋﻨﺼﺮ دیﮕﺮی روﺵﻨﺎﺋﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻡﻴﮑﺮدﻥﺪ.
ﻡﻌﺒﺪ ﺳﻮﻡﯽ یﻮﺵﯽ را در ﻟﻴﻨﮏ زیﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻴﺪ
http://www.youtube.com/watch?v=fAYmwxL132c

ویﺪﺋﻮ زیﺮ ﻡﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺵﮑﻮﻩ ﻋﺒﻮر ﺗﺨﺖ روان 7ﺧﺪای ﺳﻮﻡﯽ یﻮﺵﯽ را از رودﺧﺎﻩ یﺎﻡﺎﺗﻮ 8ﻡﻌﺮﻓﯽ
ﻡﻴﮑﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ را ﺑﻪ ﺗﻨﺪیﺲ ﻃﻼﺋﯽ ﻋﻘﺎب روی ایﻦ ﺗﺨﺖ روان ﺟﻠﺐ ﻡﯽ ﮐﻨﻢ .ﻋﻘﺎب ﭘﻴﺎم ﺁور
ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﺳﻮﻡﯽ یﻮﺵﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.ارﺗﺒﺎط ایﻦ ﻋﻘﺎب ﺑﺎ ﻋﻘﺎب ﻡﻘﺪس ایﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن )ﺳﺌﻨﺎ( یﺎ هﻤﺎن
ﺳﻴﻤﺮغ ﻥﻤﺎد اهﻮرا ﻡﺰدا ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯽ ﮔﻴﺮی اﺳﺖ.

http://www.youtube.com/watch?v=J6-OOjv94Rg&feature=related
اوﻟﻴﻦ ﻓﺎﻥﻮس ﺳﻨﮕﯽ در اﻃﺮاف ﻡﻌﺒﺪ ﺁﺳﮑﺎ ﮐﺸﻒ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋهﺸﮕﺮان =石燈籠＝Ishidoro
ﺗﻮﺳﻂ ﻡﻌﻤﺎر و ﺳﺎزﻥﺪﻩ ایﺮاﻥﯽ ﻡﻌﺒﺪ ﺁﺳﮑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ
7 お神輿＝omikoshi
8 住吉大社お神輿渡御
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ِاﻣّﺎ ﺟﯽ زو

閻魔地蔵

ﻡﻌﺒﺪ ِاﻡّﺎ 9در ﻥﺰدیﮑﯽ ﻡﻌﺒﺪ ﺑﺰرگ ﺳﻮﻡﯽ یﻮﺵﯽ واﻗﻊ ﺑﻮد .در وﺳﻂ اﻃﺎق ﮐﻮﭼﮏ و ﺗﺎریﮑﯽ یﮏ
اﻃﺎﻗﭽﻪ ﭼﻮﺑﯽ وﺟﻮد داﺵﺖ ﮐﻪ در دیﻮار روی ﺁن ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻋﮑﺴﯽ ﻥﺼﺐ ﮔﺮدیﺪﻩ ﺑﻮد .ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺎریﮏ
ﺑﻮدن ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻗﻴﻖ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻡﻘﺪور ﻥﺒﻮد .ﻇﺎهﺮن ایﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻥﻤﺎد ِاﻡّﺎ ﺑﻮد .واژﻩ ِاﻡّﺎ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از واژﻩ
ﺳﺎﻥﺴﮑﺮیﺖ "یﻴﻤﺎ "10ایﺰد هﻨﺪی ﻡﺘﺮادف ﺑﺎ ﺟﻤﺸﻴﺪ در ایﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ" .یﻴﻤﺎ" را ژاﭘﻨﯽ هﺎ
"یﺎﻡﺎ11ا" و ﺧﻮاهﺮ یﺎ هﻤﺴﺮ او را "یﺎﻡﯽ "12ﻡﻴﮕﻮیﻨﺪ .ﻡﻴﺪاﻥﻴﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﺸﻴﺪ 13یﺎ ﺟﻢ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺧﻮاهﺮ
یﺎ هﻤﺴﺮش ﺟﻤﺎ ﻡﻌﺮﻓﯽ ﻡﻴﺸﻮد ﮐﻪ ﻥﺸﺎﻥﻪ ﺟﻔﺖ ﺑﻮدن هﺴﺘﯽ هﺎﺳﺖ .
ِاﻡّﺎ ﺧﺪای ﺗﺎریﮑﯽ و ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺸﻤﺎر ﻡﯽ ﺁیﺪ .او ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻡﺮدﮔﺎن را ﻡﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻨﺪ و در
ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺳﺎﻗﻂ ﻥﻤﺎیﺪ.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ زیﺎرت ایﻦ ﻡﻌﺒﺪ ﻡﯽ ﺁیﻨﺪ ،ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد را روی ﺵﻤﻊ ﻡﻴﻨﻮﺳﻨﺪ ﺑﻪ دور اﻃﺎﻗﮏ ﭼﻮﺑﯽ
ﻃﻮاف ﻡﻴﮑﻨﻨﺪ و ﺵﻤﻊ را در ﺟﺎیﮕﺎﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺵﺪﻩ ﻗﺮار ﻡﻴﺪهﻨﺪ .اهﺎﻟﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارﻥﺪ ﮐﻪ ایﻦ ﺧﺪا ﺑﻴﻤﺎری
هﺎ را ﺵﻔﺎ ﻡﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
ایﻦ ﻡﻌﺒﺪ در ﻡﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ هﻔﺖ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﺧﻴﺎﺑﺎن هﺎ اﺑﺘﺪاء ﺵﺶ راهﻪ ﺑﻮدﻩ
اﺳﺖ)ﺵﺶ دﻥﻴﺎی ﺑﻮداﺋﯽ( ﮐﻪ ﺑﻌﺪن یﮏ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺁن اﻓﺰودﻩ ﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ .ایﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن هﺎ ﺑﻪ ﻥﺸﺎﻥﻪ
هﻔﺖ وادی هﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﺁﺋﻴﻦ هﻨﺪو و ﺑﻮدیﺴﻢ ﻡﻄﺮح اﺳﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﻡﻴﺸﻮﻥﺪ.
هﻔﺖ یﺎ هﺸﺖ وادی)ﻗﻠﻤﺮوی ﺵﻌﻮر( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دون ﺑﻮدن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺟﻬﻨﻢ -اﺵﺒﺎح ﮔﺮﺳﻨﻪ-
ﺣﻴﻮاﻥﺎت -ﺁﺵﻮرا -اﻥﺴﺎنِ -دواهﺎ -ﺑﻮدی ﺳﺎﺗﻮا -ﺑﻮدا

ِاﻡّﺎ ﻇﺎهﺮن ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﺧﻮد در ﻏﻼف ﺟﯽ زو ﮐﻪ ایﺰد ﻡﻬﺮﺑﺎﻥﯽ اﺳﺖ ﻇﺎهﺮ ﻡﻴﺸﻮد閻魔＝Emma-
Yima
11 ヤマ＝Yama
12 ヤミー＝Yami
ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻥﺨﺴﺘﻴﻦ اﻥﺴﺎن در ﻓﺮهﻨﮓ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر زرﺗﺸﺖ ﺑﺸﻤﺎر ﻡﯽ ﺁیﺪ .ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻥﻤﺎد اﻥﺴﺎن ﺗﻮاﻥﺎ و از ﺧﻮد زایﻨﺪﻩ 13
اﺳﺖ .ﺟﻤﺸﻴﺪ از ﺁن ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻥﻤﺎد ﺧﻮد زاﺋﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺁﻡﻮزﻥﺪﻩ و راهﻨﻤﺎ ﻡﺤﺘﺎج ﻥﺒﻮد .از ایﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اهﻮراﻡﺰدا
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﭘﻴﺎﻡﺒﺮی ﺑﻪ او ﻡﻴﺪهﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد او را ﻥﻤﯽ ﭘﺬیﺮد و اهﻮرا ﻡﺰدا زرﺗﺸﺖ را ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻴﺎﻡﺒﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻡﻴﮕﺰیﻨﺪ
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ﻓﺮﺗﻮر دﺳﺖ راﺳﺖ)ﻡﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ویﮑﻴﭙﺪیﺎی ژاﭘﻨﯽ( ﭼﻬﺮﻩ ﻥﻤﺎدیﻦ ِاﻡّﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻡﯽ ﺁیﺪ .ﻓﺮﺗﻮر دﺳﺖ ﭼﭗ
دو ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻃﺮاف ﻡﻌﺒﺪ را ﻥﺸﺎن ﻡﻴﺪهﺪ .ﺗﺼﻮیﺮ ﺑﺎیﺪ هﻮاﺋﯽ ﺑﺎﺵﺪ ﺗﺎ هﻔﺖ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻥﻤﺎیﺶ دادﻩ ﺵﻮد.
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﺎیﺖ زیﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ
http://www.osaka-asoblog.jp/XP/fd4321.html
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ﺏﺮﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪای

万代池

روایﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺵﺎهﺰادﻩ ﺵﻮﺗﻮﮐﻮﺗﺎیﺸﯽ 14در دوران
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ایﻦ ﻡﮑﺎن ﻥﻤﺎز)ذﮐﺮ(
ﻡﺎﻥﺪاﻻی ﺑﻮدیﺴﻢ را ﺧﻮاﻥﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺁن اژدهﺎی درون
ﺑﺮﮐﻪ ﻥﺎﺑﻮد ﺵﺪ .ایﻦ ﺑﺮﮐﻪ را در اﺑﺘﺪاء ﺑﺮﮐﻪ ﻡﺎﻥﺪاﻻ
ﻥﺎﻡﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻥﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻡﺮور زﻡﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﮐﻪ ﻡﺎﻥﺪای
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻥﺎم داد .اژدهﺎ ﮐﺸﯽ در روایﺎت اﺳﺎﻃﻴﺮ ژاﭘﻦ
وﺟﻮد دارد .ﻥﻤﻮﻥﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻡﻌﺮوف ﺁن اژدهﺎ ﮐﺸﯽ
اﺳﺘﻮرﻩ ﺳﻮﺳﺎﻥﻮو اﺳﺖ .ﺳﻮﺳﺎﻥﻮو روی زﻡﻴﻦ ﺑﻪ
ﺧﺎﻥﻮادﻩ ای ﺑﺮﻡﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﺮزﻥﺪاﻥﺸﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
یﮏ اژدهﺎی هﺸﺖ ﭘﺎ و هﺸﺖ ﺳﺮ ﻥﺎﺑﻮدﻩ ﺵﺪﻩ اﻥﺪ .ﺁن
هﺎ ﻥﮕﺮان ﺗﻨﻬﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻥﺪﻩ ﺧﻮد هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻥﮑﻨﺪ
ﺑﺪﺳﺖ اژدهﺎ ﺧﻮردﻩ ﺵﻮد .از ﺳﻮﺳﺎﻥﻮو ﻡﻴﺨﻮاهﻨﺪ ﮐﻪ
اژدهﺎ را ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ ﺁن هﺎ هﻢ در ﻡﻘﺎﺑﻞ دﺧﺘﺮﺵﺎن را ﺑﻪ
ﻋﺮوﺳﯽ او در ﺁورﻥﺪ .ﺳﻮﺳﺎﻥﻮو ایﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را ﻡﯽ
ﺵﻮﺗﻮﮐﻮﺗﺎیﺸﯽ ﺵﺎهﺰادﻩ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮن هﻔﺘﻢ ﻡﻴﻼدی ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺁﺋﻴﻦ 聖徳太子＝Shotoku-taishi-
ﺑﻮدیﺴﻢ را در ژاﭘﻦ رواج داد
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ﭘﺬیﺮد وﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻦ اژدهﺎ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ازدواج ﻡﻴﮑﻨﺪ .ﺑﺪ ﻥﻴﺴﺖ ﺑﺪاﻥﻴﺪ ﺳﻮﺳﺎﻥﻮو ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﻦ اژدهﺎ در
ﺑﺪن ﺁن یﮏ ﺵﻤﺸﻴﺮ ﻡﯽ یﺎﺑﺪ و ایﻦ ﺵﻤﺸﻴﺮ ﺑﻌﺪن ﻡﻘﺪس ﻡﻴﺸﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﮑﯽ از ﺳﻪ ﻥﻤﺎد ﺧﺪایﺎن
در اﺧﺘﻴﺎر اﻡﭙﺮاﺗﻮر ﻗﺮار ﻡﻴﮕﻴﺮد ﮐﻪ ﺑﺎیﺪ از ﺁن در ﻡﻌﺒﺪ ﻡﻮرد ﻥﻈﺮ اﻡﭙﺮاﺗﻮر ﻥﺴﻞ ﺑﻪ ﻥﺴﻞ ﻥﮕﺎهﺪاری
ﺵﻮد.
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ﺳﻪ ِﻣﯽ
ﻣﻌﺒﺪ ﺁﺏﻪ ِ

安倍晴明神社

ﺳﻪ ِﻡﯽ دیﻦ ﺵﻴﻨﺘﻮ ﻡﻌﺒﺪ ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1007ﻡﻴﻼدی ﺑﻨﺎ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ .ﻡﺎﻥﻨﺪ ﻡﻌﺒﺪ
ﻡﻌﺒﺪ ﺁﺑﻪ ِ
ﺳﻮﻡﯽ یﻮﺵﯽ ﺧﺪای ایﻦ ﻡﻌﺒﺪ ﺑﻪ ﺧﺪای دریﺎهﺎ ﻡﻠﻘﺐ ﺑﻮد .ایﻦ ﺧﺪا از دریﺎ ﻡﺤﺎﻓﻈﺖ ﻡﻴﮑﻨﺪ و از ﻥﮕﺮاﻥﯽ
ﻡﺮدم در ﺳﻔﺮهﺎی دریﺎﺋﯽ ﻡﻴﮑﺎهﺪ .ﺿﻤﻨﻦ ﻋﺒﺎدت ایﻦ ﺧﺪا ﺑﺎﻋﺚ زایﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻥﺠﺎت از ﺳﻮاﻥﺢ
ﺁﺗﺶ ﺳﻮزیﻡﻴﮕﺮدد.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ویﺪﺋﻮی زیﺮ ﻥﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ.
http://www.youtube.com/watch?v=Qv8TlYMJhls

ﺳﻪ ﻥﻤﺎد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺁیﻨﻪ ،ﻡﻬﺮﻩ)یﺎ ﻥﮕﻴﻦ( و ﺵﻤﺸﻴﺮ .ایﻦ ﺳﻪ ﻥﻤﺎد از ﺳﻮی ﺧﺪایﺎن ﺁﺳﻤﺎن در اﺧﺘﻴﺎر اﻡﭙﺮاﺗﻮر ﻗﺮار دادﻩ ﺵﺪﻩ
اﺳﺖ .ﺑﺎ ایﻦ ﺳﻪ ﻥﻤﺎد در اﻡﭙﺮاﺗﻮر هﻢ اﻥﮕﻴﺰﻩ وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺧﺪایﺎن ﺁﺳﻤﺎن را ﺑﺮ ﻡﯽ اﻥﮕﻴﺰﻥﺪ و هﻢ ﻥﺸﺎﻥﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ اﻡﭙﺮاﺗﻮر ﺑﻪ
ﺁﺳﻤﺎن اﺳﺖ ،از ایﻦ راﻩ اﻡﭙﺮاﺗﻮر را در ﻡﻘﺎﺑﻞ ﻡﻠﺖ ﻡﻘﺪس ﻡﻴﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻤﺮاﻥﯽ او را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪ
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ﺗﻨﺪیﺲ ﺁﺏﻪ ﺳِﻪ ﻣِﯽ
安倍晴明公象

ﺳﻪ ِﻡﯽ
ﺳﻪ ِﻡﯽ ﻗﺮار داﺵﺖ .روایﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻡﺎدر ﺁﺑﻪ ِ
ایﻦ ﻡﻌﺒﺪ ﮐﻮﭼﮏ در ﻥﺰدیﮑﯽ ﻡﻌﺒﺪ ﺁﺑﻪ ِ
17
)ﺗﻨﺪیﺲ( روﺑﺎﻩ 16ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ایﻦ ﺵﺎهﺰادﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد "یﻦ" و "یﺎن" ﺵﻬﺮت دارد از ﺗﻮاﻥﺎﺋﯽ هﺎی
ﻡﻌﺠﺰﻩ ﺁﺳﺎﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎیﺖ هﺎی زیﺮ ﻥﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ.
http://lotusff.exblog.jp/11752961/
http://blog.goo.ne.jp/derica1106/e/78094fa9fc9d3277dea4c61d16d23be7

روایﺖ روﺑﺎﻩ ﺑﻮدن ﻡﺎدر او ﺗﻮﺟﻴﺤﯽ ﺑﺮای هﻮﺵﻤﻨﺪی و ﺗﻮاﻥﺎﺋﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ایﻦ ﺵﺎهﺰادﻩ ﺑﺤﺴﺎب ﻡﯽ
ﺁیﺪ .روﺑﺎﻩ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﺼﻠﺖ ﺣﻠﻴﻪ ﮔﺮی ﮐﻪ ایﺮاﻥﻴﺎن ﺑﻪ او ﻥﺴﺒﺖ ﻡﻴﺪهﻨﺪ در ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻥﯽ ﺑﺎ هﻮش و
زیﺮک ﺵﻬﺮت دارد .در ﻓﺮهﻨﮓ ﻋﺎﻡﻴﺎﻥﻪ ژاﭘﻨﯽ هﺎ روایﺖ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻡﺮدم در اﺑﺘﺪاء ﺑﺎ روﺑﺎﻩ
زﻥﺪﮔﯽ ﻡﻴﮑﺮدﻩ اﻥﺪ .روﺑﺎﻩ هﻢ در ﻡﻌﺎﺑﺪ ﺵﻴﻨﺘﻮﺋﯽ و هﻢ در ﻡﻌﺎﺑﺪ ﺑﻮداﺋﯽ ﺟﻠﻮس ﻡﻴﮑﻨﺪ و ﻥﻘﺶ ﻥﮕﻬﺒﺎن و
یﺎری دهﻨﺪﻩ دارد .در ﻡﻨﺎﻃﻖ ﻡﺨﺘﻠﻒ ژاﭘﻦ ﻥﻮع ﻡﻌﺎﺑﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ روﺑﺎﻩ ﺧﺪای ﺣﺎﺿﺮ در ﺁن
هﺎﺳﺖ .ایﻦ ﻡﻌﺎﺑﺪ را ایﻨﺎری 18ﻡﻴﮕﻮیﻨﺪ ﮐﻪ در ﺁن روﺑﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪای ﻥﮕﻬﺒﺎن ﻡﺰرﻋﻪ ﺑﺮﻥﺞ ﺑﺤﺴﺎب
ﻡﯽ ﺁیﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺎرﻩ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت روﺑﺎﻩ در ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﻡﻨﺰﻟﮕﺎﻩ زیﺮ ﻥﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ.
http://translate.google.co.jp/translate?hl=ja&langpair=en|ja&u=http://en.wikipedia.org
/wiki/Foxes_in_popular_culture

キツネ=kitsune
陰陽師＝in-yo-shi=Master of Yin and Yang
稲荷神社＝Inari-jinja
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16
17
18

ﺷﻮ ﺗِﻦ ﺳﺎن)یﺎﻣﺎ(
聖天山

ﺁﺧﺮیﻦ ﻡﻌﺒﺪی ﮐﻪ ﺑﺎزدیﺪ ﮐﺮدیﻢ ایﻦ
ﻡﻌﺒﺪ ﺳِﯽ ﺗِﻦ ﺳﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻡﻌﻨﺎی
ﮐﻮﻩ ﻡﻘﺪس اﺳﺖ .در ﺟﻠﻮی و درون
ﻡﻌﺒﺪ ﺗﻨﺪیﺲ هﺎی ﻥﮕﺎهﺒﺎﻥﺎن
ﺑﻮداﺋﯽ 19و در درون ﻡﻌﺒﺪ دروازﻩ
ﺗﻮری ای 20ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻡﯽ ﺧﻮرد.
ﻇﺎهﺮن ایﻦ ﻡﻌﺒﺪ ﺑﺎیﺪ ﻡﻌﺒﺪ ﻡﺘﺨﻠﻂ
ﺵﻴﻨﺘﻮ-ﺑﻮداﺋﯽ ﺑﺎﺵﺪ.

ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ویﺪﺋﻮی
زیﺮ ﻥﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ
http://www.youtube.com/watch?v=uLOaWu7B-CU
明王＝Myo-ou
鳥居＝Tori-i
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