ًوبدُبی خذائی دس فشٌُگ اسبتیشی ژاپٌی ّ ایشاًی -یک هطبلعَ کْتبٍ تطجیقی
ًگاسػ خوغیذ خوؾیذی

غثن سّایات اعاتیشی دس آئیي ؽیٌتْی ژاپي عَ هلن ًواد(عوثْل) یا اتضاسًوادیي اص خذایاى
هلکْتی تَ اهاًت دس اختیاس هذست ُای سّی صهیي کَ دس هغٌذ كشهاًشّائی هشاس داسًذ گزاؽتَ
ؽذٍ اعت ،تا ُن سؽتَ ی پیًْذ ّ ّكاداسی آى ُا تَ خذایاى عاکي ػشػ تاؽذُّ ،ن تَ ًؾاًَ ی
هْهؼیت عیاعی ّ كشٌُگی خذؽَ ًاپزیش آى ُا دس سّی صهیي تْخیَ گشدد .ایي اتضاسًوادیي خیي
گی ( )神器＝jingiدس هؼاتذ تضسگ ّ هٌحصش تَ ایي كشهاًشّایاى یا اهپشاتْسُا ًگاُذاسی
هیؾْد ّ دس صْست لضّم تَ ػٌْاى هیشاث حکْهتی تَ اهپشاتْس تؼذی هٌتول هیؾْد کَ ایي عٌت
تایذ ُوچٌاى تَ گًَْ ای تغلغلی حلع ّ اداهَ تیاتذ.
ها دس ایي خُغتاس کْتاٍ هاخشای پیذایؼ ایي عَ اتضاسًوادیي سا ؽشذ هیذُین ّ تا ًوًَْ ُای
هؾاتَ آى دس كشٌُگ دیٌی ایشاى هوایغَ هیکٌین.
ایي عَ اتضاس دس كشٌُگ اعاتیشی ژاپي ػثاست تْدًذ اص آییٌَ ،هِشٍ ّ شوشیش.
ُواى گًَْ کَ دس دًثالَ خْاُذ آهذ هوصْد اص آییٌَ ،آییٌَ ؽیؾَ ای ؽلاكی کَ تٌِا تاصتاب دٌُذٍ
تصْیش تاؽذ ًیغت تلکَ آى ُا عیٌی ُای هلشهی تا ًوْػ تشخغتَ ای ُغتٌذ کَ هٌثغ الِام هؼٌاًی
تدشیذی هیثاؽٌذ.
هبخشای پیذایش آییٌَ ّ هِشٍ ّ هعٌبی فشٌُگی آى ُب:1
ایضاًبکی( ،)Izanakiهشد خذائی کَ تا ُوغشػ صًخذای ایضاًبهی( )Izanamiتا هاهْسیت اص
غشف خذایاى تضسگ هلکْت هدوغ الدضایش ژاپي سا خلن کشدًذ ،تشای عاهاى دادى تَ اّظاع
سّی صهیي تَ خلن خذایاًی کوش هی تٌذًذ تا تا ساٌُوائی ّ یاسی سعاًذى تَ هذست ُای ّاهؼی
اهشعاهاى تخؾی صًذگاًی سّی صهیي سا هوکي ًوایٌذ .هشدخذای ایضاًبکی پظ اص هشگ ًا تٌِگام
ُوغش خْد تَ تٌِائی اهش خلن ایي خذایاى سا تؼِذٍ هیگیشد .ایضاًبکی تا ؽغتؾْی چؾن چپ خْد
صًخذای آهبتشاط( )天照大御神＝Amaterasu-omi-kamiسا ،تا ؽغتؾْی چؾن ساعت خْد
هشدخذای تسْکْیْهی ( ّ )tsukuyomiتا ؽغتؾْی تیٌی خْد هشد خذای
سْسبًّْ( )susano-oسا هتْلذ هیکٌذ .ایضاًبکی ّظیلَ ایي عَ تشادسّ خْاُش سا ُن هؾخص
هیکٌذ .آهبتشاط(صًخذای خْسؽیذ) سا هاهْس ّ هصذس آعواى(هلکْت) هیکٌذ ،تَ هشدخذای
تسْکْیْهی(خذای هاٍ) صذاست خِاى ؽة ّ تاالخشٍ تَ هشدخذای سْسبًّْ هاهْسیت ًظاست
تش دسیا ّ دؽت ُا ّ غْكاى سا ّاگضاس هیکٌذ.
دستیي ایي عَ تشادس ّ خْاُش سْسبًّْ تشادس کْچکتش تغیاس ؽیطاى اص آب دس هی آیذ ،تَ گًَْ
ای کَ ُن تا پذس خْد تَ هخاللت تشهیخیضد ّ ُن تا تشادس(هشدخذای هاٍ) ّخْاُش(صًخذای
 1خْاًٌذگاى هؾتام هیتْاًٌذ تلصیل پیذایؼ خذایاى ّ آكشیٌؼ عشصهیي ژاپي ّ ًوؼ خذایاى دس اهْس ایي خِاًی
سا دس هوالَ هلصل اص ُویي ًگاسًذٍ تحت ػٌْاى " تحْل تاّسُای اعتْسٍ ای ّ دیٌی دس كشٌُگ ژاپي
(ًوؼ توذى ّ كشٌُگ ایشاى تاعتاى دس ایي تحْالت)" دس لیٌک صیش هطالؼَ کٌٌذ:
http://www.shamogoloparvaneh.com/adabiyat.html
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خْسؽیذ) خْد تَ دؽوٌی .سْسبًّْ ػلی سؿن تٌثیَ ُای پذس دعت اص ؽیطٌت تش ًوی داسد ّگاٍ
ّ تیگاٍ تَ تخشیة دس آعواى هؾـْل هیؾْد .2سْسبًّْ تا غْكاى عِوگیٌی کَ ایداد هیکٌذ غاهت
صًخذا آهبتشاط(خذای خْسؽیذ) سا كشعایؼ هیذُذ ّ دس ایي تشَُ اعت کَ آهبتشاط خْد سا دس
ؿاس عٌگی هخلی هیکٌذ تا اص دعت سْسبًّْ دس اهاى تاؽذًِ .اى ؽذى صًخذا خْسؽیذ ُواًا ّ
عشاعش دًیا سا ظلوت كشاگشكتي ُواًا .ایي داعتاى پٌِاى ؽذى ّ تشكٌذ تیشّى آّسدى آهبتشاط اص
ؿاس عٌگی یکی اصهؾِْستشیي تکَ ُای اعتْسٍ ُای ژاپي اعت .خذایاى تی ؽواس کَ تؼذاد آى
ُا سا تَ کٌایَ ُؾت هیلیْى سّایت کشدٍ اًذ دس تیشّى اص ؿاس تا ؽکایت اص تاسیکی کَ تغتش
هٌاعثی تشای سؽذ اسّاذ خثیثَ اعت عؼی هیکٌٌذ تَ ُش تشكٌذی کَ ؽذٍ آهبتشاط سا اص ؿاس
تیشّى تیاّسًذ .خذایاى آعواى تا اختواع دس تیشّى ؿاس تا تضیٌات تغیاس ؽشّع تَ سهصیذى ّ
پایکْتی هیکٌٌذ ّ ظوٌي "آییٌَ" (کاگاهی )鏡ای سا ُن تضئیي هیذٌُذ .آهبتشاط دس دسّى ؿاس اص
ؽٌیذى عشّ صذای ؽادهاًی تیشّى ؿاس حیشت صدٍ ّ کٌدکاّ هیؾْد .آهبتشاط اص ؽکاف
هختصشؿاس عشکی هیکؾذ تا خثشی اص هدلظ پایکْتی تذعت تیاّسد ،چؾوؼ تَ "آییٌَ" هیخْسد
کَ دسخؾؼ ّ سّؽٌائی خیشٍ کٌٌذٍ ای داسد.

فشتْس  1سّیذاد پٌِبى شذى صًخذا آهبتشاط دس غبس ّ ثیشّى آّسدى اّ اص غبس کَ هتشادف ثب تْلذ دّثبسٍ
خْسشیذ عبلن تبة هیجبشذ – آهبتشاط دس ّسط خوعیت ایستبدٍ دیذٍ هیشْد .ایي سّایت هب سا ثَ یبد
استْسٍ هیتشا هی اًذاصد کَ ثب تْلذ خْد اص دسّى سٌگ غبسی ثَ عبلن ُستی سّشٌبئی ثخشیذ.

دس ُویي اثٌاء اعت کَ اّ سا اص ؿاس تیشّى هیکؾٌذ ّ تذیي ّعیلَ سّؽٌائی ّ آكتاب سا تَ پٌَِ
خِاى تاص هیگشداًذ .اص آى تثؼذ خذایاى اص تاصگؾت دّ تاسٍ آهبتشاط تَ داخل ؿاص هواًؼت

 2ساتطَ دؽوٌاًَ صًخذا آهاتشاط ّ عْعاًّْ تَ ساتطَ اُْساهضدا ّ اُشیوي دس آئیي صسدؽتی ایشاى هتشادف
داًغتَ ؽذٍ اعت ّ حذط هْی تشا یي اعت کَ ًلْر تاّس ایشاًی دس ایي سخذاد اعتْسٍ ای چؾوگیش تاؽذ.
تغْکْیْهی خذای هاٍ ًیض تا آًاُیتا هتشادف داًغتَ ؽذٍ اعت.
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هیکٌٌذ(3كشتْس  .)1آى چَ کَ آهبتشاط دس "آییٌَ" دیذٍ تْد دس حویوت چِشٍ دسخؾاى ّ صیثای
خْد تْد .اص ایي پظ اعت کَ دس آئیي شیٌتْ "کاگاهی" یا آییٌَ تش گشكتَ اص ایي سّیذاد هِن هوذط
ّ ًواد سّؽٌائی آهبتشاط (کَ ایي ُواًی تا خْسؽیذ یاكتَ تْد) هلوذاد ؽذٍ ّ تَ ػٌْاى یکی اص عَ
ًؾاًَ خذائی تحْیل اهپشاتْس دادٍ ؽذ تا دس هؼثذ خْد ًگاُذاسی کٌذ.
تَ ػثاستی کبگبهی(كشتْس  )2خْد صًخذای(خْسشیذ) ّ هعٌبی "خشد"( )知＝chiسا اص آى دسیبفت
هیکٌٌذّ .اژٍ ( )知دس صتاى ژاپٌی ؽاهل هؼاًی اص خولَ داًؼ( ،)知識＝chishikiخشد ّ
تصیشت( ،)知性كِن ّؽؼْس( ّ )知能＝chinouآًچَ کَ تَ سّؽٌگشی رٌُی ّ سّحاًیت
هشتْغ اعت هیؾْد ّ ،آى ّیژگی خْسؽیذگًْگی اعت .هالک کاگاهی تَ هؼٌای داسًذٍ توام ایي
ظشكیت ُای رُي سّؽٌگشعت کَ اص غشف صًخذای آهبتشاطً ،واد خْسؽیذ هادس تَ اّ اسصاًی
گشدیذٍ اعت.
هالکیت ُش چَ تیؾتش کاگاهی ًؾاًَ هذست ّ صالتت تؾواس هی آهذٍ اعت .اّلیي اهپشاتْس صى
ژاپي کَ دس ظوي پش اعشاستشیي اهپشاتْس ًیض ًاهیذٍ هیؾْدُ ،ی هی کْ کَ علطاى کؾْس یاها
تایکْکْ 4دس اّاخش هشى عْم ّ اّایل هشى عْم هیالدی تْدٍ اعت دس هثش اّ هوذاس صیادی اص ایي
کاگاهی ُا یاكت ؽذٍ اعت .کاگاهی ژاپي کَ اص خٌظ هظ یا هلشؽ تْدٍ اعت تشخالف کاگاهی
چیي کَ تخاغش خٌظ آى عیول پزیش تْدٍ اعت ّ تَ هاًٌذ ؽیؾَ هاتل اًؼکاط ،تَ خای اًؼکاط
چِشٍ تَ ػٌْاى تاصتاب دٌُذٍ ًْس خْسؽیذ هْسد اعتلادٍ هشاس هی گشكتَ اعت .حکایت اعت کَ
ُی هی کْ تا خزب حشاست خْسؽیذ دس ایي کاگاهی ُا یک تشداؽت هؼدضٍ آهیضی اص آى ُا
داؽتَ اعت .اّ سا پیشّ آئیٌی ؽثیَ آئیي ُای ؽاهاًیضم هیذاًٌذ.
کبگبهی اهپشاتْس ّهت دس هؼثذ تضسگ ایغَ خیي گْ( )Iseginguدس ؽشم ژاپي ًگاُذاسی
هیؾْد.
ؽکل ّ ًوْػ سّی ایي کاگاهی ُا دس دّساى ُای تاسیخی هختلق هتلاّت تْدٍ اعت .اص سّی
ّیژگی ُای کوی ّ کیلی کاگاهی ُا هذهت ّ یا تؼلن آى ُا تَ دّساى خاصی اص تاسیخ تؼییي
هیؾْد .تش سّی ایي کاگاهی ُا هیتْاى ًوْػ خاًْساى یا هشؽ هوذط ،گل ّ تْتَ ّ دسخت سا
هالحظَ کشد.

ً 3اتْاى ؽذى خْسؽیذ هصادف تا اًوالب صهغتاًی اعت کَ دس آى خْسؽیذ دس پائیي تشیي صاّیَ خٌْب ؽشهی
غلْع هیکٌذ .دس ؽة صهغتاى یا ؽة یلذا( 03آرس تشاتش تا  03دعاهثش) کَ غْالًی تشیي ؽة دس عال اعت هشدم
دس اًتظاس غلْع سّص سّؽي یا خاى تاصٍ کشدى خْسؽیذ کَ هتشادف تا سّص تْلذ هیتشا (اّل دی یا  02دعاهثش)
هیذاًٌذ هی ًؾیٌٌذ .دس ژاپي ُن اص کِي ایام دس ػصش اهپشاتْسی ُای تاعتاى ایي ؽة ّ سّص سا غی هشاعوی
خؾي هیگشكتٌذ ّهیگیشًذ .دس ژاپي یلذا سا تْخی( )冬至＝tojiهی ًاهٌذ کَ تَ هؼٌای كشآ سعیذى صهغتاى اعت
.
ّخْد کؾْس یاهاتایکْکْ سا تشخی دس خضیشٍ کیْؽْ ّ تشخی دس کیي کی 4 邪馬台国＝Yamataikokuー
داًغتَ اًذ .سّایت اعت کَ ایي اهپشاتْس اص خطَ ؿشب یا کؾْسُای آعیای هیاًَ اهپشاتْسی ایشاى تاعتاى تَ
ژاپي هِاخشت کشدٍ اعت(تغتْهْ کْخی) ّ .حکایت هیکٌٌذ کَ هشگ ایي اهپشاتْس ًیض تغیاس اعشاس آهیض تْدٍ
اعت .تا ُاؽی(چْب ُای ؿزاخْسی ژاپٌی) آًوذس تَ آلت خْد هیضًذ کَ عثة هشگؼ هیگشدد.
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فشتْس ً 2وًَْ ُبی آییٌَ "کبگبهی"

دس صًذگاًی الثتَ تؼیذ ًیغت کَ ایي آییٌَ ُا كاسؽ اص هؼٌای تاغٌی آى اص کاستشد ّاهؼی سّصهشٍ هشدم
تشخْسداس تْدٍ تاؽذ.5
دس خشیاى تیشّى آّسدى آهبتشاط اص ؿاس ُذیَ دیگشی کَ تَ ایي صًخذا اُذا هیؾْد "هِشٍ"
)ًگیي ُن گلتَ هیؾْد( اعت .هِشٍ(()勾玉＝magatamaكشتْس  )3تْعػ خذای تاهاًْ اّیاًْ
هی کْتْ ( )玉祖命＝tamano-oya-no-mikotoکَ هِاست عاخت ایي هِشٍ ُا سا تَ اّ ًغثت
هیذٌُذ تَ آهبتشاط ُذیَ هیؾْد .ایي هِشٍ ُا اص تلْس ،عٌگ ُای ًایاب ّ یا ػاج عاختَ هیؾذٍ
اعت ؽکل ُاللی داسًذ ّ تشخی آى ُا سا تَ ُالل هبًٍ ،وؼ کیِاى ّ یا ؽکل خٌیي دسّى ؽکن
هادستؾثیَ هیکٌٌذ .هِشٍ ُا سا تشای تضئیي تَ ػٌْاى گْؽْاسٍ یا گشدى تٌذ ّ ؿیشٍ اعتلادٍ
هیکشدًذ.
اص هِشٍ هعٌبی آًچَ کَ " التفبت"( )仁＝jinاست دسیبفت هیشْد.
＝仁愛
"ّ "仁اژٍ ایغت کَ سیؾَ دس آهْصٍ ُای کٌلغیْعی چیٌی داسد .هؼاًی ؽلوت() jin-ai
ُوذسدی ّ ُوشاُی دس حْصٍ ُای گًْاگْى صًذگاًی داسد.

5تشخی اص پژُّؾگشاى اص خولَ تْیْکاصّ ّاتاًاتَ دس کتاب"كشاهاعیْى ُای ػصش تاعتاى دس ژاپي "تش ایي
تاّسعت کَ دس ػصش خْهْى ُضاسُای پٌدن ّ ؽؾن پیؼ اص هیالد کَ صًذگی هشدم ّاتغتَ تَ كشآّسدٍ ُای
دسیائی تْدٍ اعت دسیاًْسدی اهي دس عایَ آییٌَ ُای عٌگی کَ سّی کٍْ ُا هیغاختٌذ اهکاى پزیش هیؾذٍ اعت.
هاتل تصْس اعت دسػصشی ایي آییٌَ ُای هلشؿی ًیض تشای اًتوال ؽؼاع خْسؽیذ اص كاصلَ ُای دّس خِت اغالع سعاًی هْس
اعتلادٍ داؽتَ اعت
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فشتْس  3هِشٍ "هبگبتبهب" ثشکل ُالل هبٍ
ّ گشدًجٌذی کَ اص هِشٍ ُب آساستَ شذٍ است.

هبخشای پیذایش شوشیش ّ هعٌبی آى دس فشٌُگ ژاپي:
سْسبًّْ(اُشیوي) تشادس کْچک ؽیطاى صلت آهبتشاط ،پظ اص غشد اص آعواى تْعػ پذس خْد
ّ عو ْغ تش سّی صهیي خْد ػِذٍ داس دًیای هشگاى هیؾْد ّلی پذس كشصًذاًی هیگشدد کَ تَ
خذایاى سّی صهیي هٌغْب هیؾًْذ .پظ اص هاخشاُای تغیاس سْسبًّْ اصدّاج هیکٌذ .تذ ًیغت
تَ داعتاى اصدّاج سْسبًّْ اؽاسٍ تکٌن .دس اّایل عشگشداًی تش سّی صهیي سْسبًّْ تَ
خاًْادٍ ای تشخْسد هیکٌذ کَ اص تشط هاس تشعٌاکی کَ اص عشػ تخاسُای اتشی تش هیخْاعت
دس ؿن ػویوی كشّ سكتَ اًذ .ایي هاس تا تحال چٌذیي دختش خاًْادٍ سا تلؼیذٍ ّ اهکاى داسد تٌِا
دختش تاصهاًذٍ آى ُا سا ُن تَ تلؼذ .سْسبًّْ تا اّلیای دختش ُوذسدی هیکٌذ ّ هْل هیذُذ کَ هاس
هخْف سا اص تیي تثشد تَ ؽشغی کَ آى ُا اخاصٍ تذٌُذ تا سْسبًّْ تا دختشؽاى اصدّاػ کٌذ .آى
ُا ایي پیؾٌِاد سا هی پزیشًذ ّ سْسبًّْ تا اکتغاب یک ؽوؾیش دٍ عش تَ اًتظاس خلْط هاس
هخْف هیٌؾیٌذ .تَ هدشد پیذایؼ هاس آى سا هیکؾذ ّ دس حالی کَ دم هاس سا هی دسد اص دسّى آى
خٌدش( )剣＝tsurugiصیثا ّ هاتل تْخِی خاسج هیؾْد .سْسبًّْ ایي خٌدش سا تغیاس هوذط هی
پٌذاسد ّ آى سا تَ خْاُشػ آهبتشاط دس هلکْت ُذیَ هیکٌذ .ایي خٌدش یکی اص عَ آلت هوذط
آعواًی (تَ ُوشاٍ آییٌَ ّ ُهِشٍ دسخؾاى) هیؾْد کَ اص غشف خذای آعواى آهبتشاط تَ اهپشاتْس
تش سّی صهیي تَ ّدیَ گزاؽتَ هیؾْد تا دس هؼاتذ ؽیٌتْئی تَ حلاظت آى تکْؽذ .خٌدش یب شوشیش
هعٌبی "شدبعت"( )勇 ＝ yuuسا تذاعی هیکٌذ .اص ّاژٍ( )勇سؽادت ،اص خْدگزؽتگی،
صثْسی ،یاسی سعاًذى هؾتن هیؾْد.
سَ ًوبد یب اثضاس خذائی دس فشٌُگ ایشاى ثبستبى:
آى گًَْ کَ دس تٌُ َذ ُِؼ - 6تخؼ چِاسم تٌذ ( 34صلحَ  )48هی آیذ ،یک تخؼ اص پٌح تخؼ
عاختاس ّخْد اًغاى تا اصطالذ"آییٌَ" 7تیاى هیگشدد کَ تا خْسؽیذ پیْعتگی داسد ّ پظ اص
ًاتْدی ًاگضیش تَ عشچؾوَ خْد یؼٌی خْسؽیذ تاصگؾت هیکٌذ .خْسؽیذ یکی اص ُلت پایَ
هذستوٌذی اعت کَ آعواى ُْسهضد سا اص ؽ ّش اُشیوي حلاظت هیکٌذ.
 6تٌُ َذ ُِؼًْ ،یغٌذٍ :كَشًثَؾ دادَگی -گضاسًذٍ :هِشداد تِاس -چاپ عْم  1385اًتؾاسات تْط
 7هِشداد تِاس"آئیٌَ" سا ؽکل یا هالة هؼٌا هیکٌذ.
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ًخست اص هیٌْیبى ُشهضد است.... .اّ هشدم سا ثَ پٌح ثخش فشاص آفشیذ :تي ،خبى ،سّاى ،آئیٌَ ّ فَ َش َُّش؛ چْى
تي ،آى هبدٍ است؛ خبى آى کَ ثب ثبد پیْستَ ،دم آّسدى ّ ثشدى؛ سّاى ،آى کَ ثب ثْی دس تي است :شٌْد ،ثیٌذ ّ
کْثذ ّ داًذ؛ آییٌَ ،آى کَ ثَ خْسشیذ پبیَ ایستذ؛ فَ َش َُّش ،آى کَ پیش ُشهضد خذای است .ثذاى سّی چٌیي
آفشیذٍ شذ کَ دس(دّساى) اُشیوٌی( ،چْى) هشدم هیشًذ ،تي ثَ صهیي ،خبى ثَ ثبد ،آئیٌَ ثَ خْسشیذ ،سّاى ثَ
فَ َش َُّش پیًْذد ،تب سّاى ایشبى سا تْاى هیشاًذى ًجبشذ.

خْسؽیذ تاتاى دس كشٌُگ تاعتاى ػالٍّ تش ؿلثَ تش تاسیکی کَ تغتش هٌاعثی تشای یکَ ًاصی
اُشیوٌغت صهاًذاسعت ،یؼٌی ایي کَ تَ عشػت پای اعة ُش چَ عشیؼتشکیِاى سا تگشدػ ّا
هیذاسد تا اُشیوي هدال تخشیة پیذا ًکٌذ .دس تخؼ یاصدُن تٌذ  171صلحَ  113تٌُ َذ ُِؼ دس تاسٍ
خْسؽیذ ایي چٌیي هی آیذ:
خْس خْسشیذ ثی هشگ ثب شکٍْ آَس ًَّذ اسپ است .اّ سا ثیوشگی ایي کَ تي پسیي ثَ آهذى ّ سفتي خْسشیذ
ثْد .اّ سا اسًّذ اسپی ایي کَ اّ سا است ًیکْئی است ،چَ ،ف َشٍ دسّاسپ سا ثبسٍ داسد .اّ سا شکٍْ هٌذی ایي
کَ قذست ثسیبس است .ایي سا ًیضگْیذ کَ"ُش شت کَ پلیذی ثش صهیي ّ آة ّ ًیض ثش آفشیذگبى پشُیضگبس چْى یبل
است ثَش شْد ،چْى خْسشیذ ثش آیذ ،دیْاى سا(ثش) ُوَ صهیي ثضًذ(ّ آى سا) هط ِّش ثکٌذ ".ایي سا ًیض گْیذ کَ
"اگش خْسشیذ یک صهبى دیش ثشآیذ ،دیْاى ُوَ آفشیذگبى سا ثویشاًٌذ" .خْسشیذ تیشگی ّ تبسیکی ّ دیْاى تیشٍ
تخوَ ّ سیح پٌِبى سًّذٍ ،دصداى ّ َکیَبى ستوگش سا ًبثْد کٌذ.

سّؽٌائی خْسؽیذ کَ پلیذی سا هطِّش هیکٌذ ًَ كوػ دس ُیثت كیضیکی حیات تخؼ اعت دس حْصٍ
رٌُی ًواد سّؽٌگشی ّ خشدّسصی اعت .آییٌَ کَ تخؼ چِاسم ُغتی اًغاى سا تؾکیل هیذُذ تؼذ
اص سّاى کَ ؽاهل حْاط پٌدگاًَ اعت هشتْغ تَ حْصٍ خْدآگاُی ُا ّ هؼٌْیات یا رُي تشتش ّ
سّحاًیت هیثاؽذ .اص ایي خاغش ًگاسًذٍ ًواد آییٌَ سا دس ُش دّ كشٌُگ ژاپي ّ ایشاى اص یک
عشاًذیؾَ یکغاى هی پٌذاسد ،اگشچَ عخت اكضاس آییٌَ دس كشٌُگ دیٌی ایشاى ؿایة اعت .دس
اعتْسٍ ُای كشٌُگ ایشاى هِش یا هیتشا(كشتْس ً )4واد سّؽٌائی خْسؽیذی اعت کَ هتشادف آى
دس كشٌُگ ژاپي ُواى آهبتشاط پٌذاؽتَ
ؽذٍ اعت.

فشتْس  4هیتشا دس حیي رثح گبّ
صیش ًْس
هقذط دس دسّى پشستشگبٍ دس
خْسشیذ
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دس ًّذیذای اّعتا 8حکایت هؾاّسٍ صستؾت تا اُْساهضدا تَ گًَْ ای هلصل ّ سّؽي آهذٍ اعت.
صستؾت اص اُْساهضدا هی پشعذ کَ هثل اص ایي کَ اُْساهضدا صستؾت سا تشای پیاهثشی اًتخاب
کٌذ تَ چَ کغی ایي پیؾٌِاد سا دادٍ اعت .اُْساهضدا اص خن(خوؾیذ) پغش دیْخِاى(دیًْگِاى) ًام
هیثشد اها اّ هیگْیذ کَ خن اص هثْل پیاهثشی اُْساهضدا اهتٌاع هیکٌذ .اخاصٍ تذُیذ دًثالَ ایي
صحثت سا اص خْد هتي تؾٌْین:
هي کَ اُْساهضدا ُستن ،ای صستشت ثَ خن صیجب پسش دیْخِبى گفتنُ ،شگبٍ تْ قجْل ًذاسی قبًْى هشا تعلین دُی
ّ حبهل آى ثبشی الاقل هخلْق هشا کثیش ّ اًجٍْ سبص ّ آًبى سا پبسذاسی ًوب ّ ثَ آًبى سلطٌت ثکي.
...خن صیجب ای صستشت چٌیي پبسخ داد .هي هخلْقبت تشا اًجٍْ سبصم ّ آًِب سا پبسذاسی هیٌوبین ّ قجْل داسم ثش
اًبى سلطٌت کٌن.
 .....دس ایي ٌُگبم هي کَ اُْساهضدا ُستن یک شوشیش صسًشبى ثب یک حلقَ صسیي ثَ ّی دادم ،ایي ثْد کَ خن
ثسلطٌت سسیذ( .صفحَ )76

"حلوَ صسیي ،حلوَ اًگؾتشیغت تا ًگیي کَ ُهِش ؽاُی دس ًگیي ایي اًگؾتش کٌذٍ ؽذٍ اعت".
دس دًثالَ هی آیذ کَ دس علطٌت خوؾیذ پظ اص گزؽت صهغتاى ُای هتْالی صهیي اص چاسپایاى سیض
ّ دسؽت ّ اص هشدم ّ عتْساى اًثاؽتَ هیؾْد تَ ًحْی کَ عکًْت اكضایؼ تی ؽواس آى ُاؿیش
هوکي هیؾْد .خن ُش تاس تا كؾشدى حلقَ صسیي دس صهیي ّ ؽکاكتي آى تْعیلَ شوشیش صهیي سا
گؾادتش هیکٌذ تا عکٌای تؼذاد تیؾتشی اص خاًذاساى دس آى هوکي گشدد.
تذیي تشتیة حلقَ اًگشتشی ّ ًگیي ّ شوشیش اتضاسی دس دعت ًوایٌذگاى خذایاى(ؽاُاى) تش
سّی صهیي اعت تا تَ گؾایؼ صًذگاًی هخلْهات یاسی سعاًٌذ .ایي حلقَ اًگشتشی ّ شوشیش کَ
اص غشف اُْساهضدا دس اختیاس خوؾیذ هشاس هیگیشد اص خاصیت عحشآهیضی تشخْسداسعت تا دس
ٌُگام تٌگ دعتی اّ سا یاسی دُذ.
دس داعتاى ایشج ّ علن ّ تْس ،عَ كشصًذ كشیذّى دس ؽاٌُاهَ كشدّعی اص ًگیي ّ شوشیش
خذاًّذی حکایت ؽذٍ اعت .ایشج دس هواتل خْی آصهٌذ دّ تشادس تضسگتش کَ تاج ّ تخت اّ سا
حن خْد هیذاًٌذ ّ هصذ ًاتْدی ایشج سا هیکٌٌذ تَ ًؾاًَ تْاظغ اص حن هغلن خْد تَ ًلغ دّ
تشادس صشف ًظش کشدٍ ّ دس پی پیام خْد ػضم علش تَ عْی آى ُا داسد:
...............................
..............................
خذاًّذ شوشیش ّ گبٍ ّ ًگیي
اص آى تبخْس ًبهذاساى پیش
چْ دستْس یبثن هي اص شِشیبس
ًجبیذ هشا تبج ّ تخت ّ کالٍ

چْ هب دیذ ّ ثسیبس ثیٌذ صهیي
ًذیذًذ کیي اًذس آئیي خْیش
ُوبى ثگزاسًن ثجذ سّصگبس
شْم پیش ُش دّ دّاى ثی سپبٍ

............................................................................
حلوَ اًگؾتشی کَ تَ حلقَ پیوبى ًیض هْعْم اعت اص غشف اُْساهضدا تَ ؽِشیاس ؽایغتَ اػطا
هی ؽْد .تا تلْیط ایي ًؾاى ؽِشیاس تا اُْساهضدا پیواى هی تٌذد تا دس ایداد ؽشایػ الصم تشای
عؼادت هشدم خْد ًِایت کْؽؼ سا تکاس تٌذدُ .واى گًَْ کَ دس كشتْس  5هاتل هؾاُذٍ اعت دس
هشاعن یادتْد تلْیط ّ اػطای حلوَ پیواى اص غشف اُْسا تَ اسدؽیش دّم اًدام هی گیشد.
دس ایي صحٌَ ایضد هیتشا ُن حعْس داسد .هیتشا کَ تَ ایضد پیواى ّ سكاهت هْعْم اعت تا
 8هدوْػَ هْاًیي صستؾت یا ًّذیذا اّعتا -داسهغتش ،تشخوَ دکتش هْعی خْاى -اًتؾاسات دًیای کتاب
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خْسؽیذ ایي ُواًی دادٍ هی ؽْد لزا تشخی اص پژُّؾگشاى ایي حلوَ سا تَ حلوَ خْسؽیذ تؼثیش
هی کٌٌذ کَ ًواد سّؽٌائی ّ هذست اعت.حلوَ پیواى دس آسم ؽِشیاسی(كشتْس  )6هؼشّف کَ تَ
اؽتثاٍ تَ كشُّش یا كشّؽی ًاهیذٍ هی ؽْد اص یادهاًای كشٌُگ اصیل ایشاى تاعتاى اعت.
حلوَ اًگؾتشی کَ تیي صى ّ هشد تثادل هی ؽْد تَ ًؾاًَ پیواى ّ دّعتذاسی دّغشكَ یادگاس
سعْم اصیل كشٌُگی ایشاى کِي اعت.
ؽوؾیش دس ایشاى تاعتاى هخصْصي دس دّساى ؽکْكائی ؽاٌُؾاُی عاعاًیاى تَ ػٌْاى اتضاسی
تشای تیاى احغاط احتشام ّ تکشین دس تشاتش هخاغة دس هٌاعثات گًْاگْى ،ؽایذ دیٌی تَ کاس
گشكتَ هیؾذٍ اعت .دس كشتْس ً 5یض هؾاُذٍ ؽذ کَ ایضد هیتشا ؽوؾیش سا تَ ًؾاًَ احتشام تاالی
عش اسدؽیش ًگاٍ داؽتَ اعت .كشتْس  7گْس عشتاصی سا ًؾاى هیذُذ کَ ُوشصهاًؾاى تا كشّکشدى
یک ؽوؾیش دس گْس ّ سیختي خْى گْعلٌذی کَ هشتاًی کشدٍ اًذ تَ ایي عشتاص ادای احتشام
هیکٌٌذ.

فشتْس  5کتیجَ ای کَ دس آى حلقَ پیوبى اص طشف اُْساهضدا(ًفش ساست) ثَ اسدشیش دّم(ًفش ّسط) اعطب
هی شْد .ایضد هیتشا دس طشف چپ دس حبلی کَ شیئی ثَ شجبُت شوشیش پٌِی دس دست داسد ّ ثَ
ًشبًَ احتشام سّی سش اسدشیش ثلٌذ کشدٍ است دیذٍ هی شْد .شعبع خْسشیذ دس پشت سش هیتشا
دیذٍ هی شْد .دس صیش پبی هیتشا گلجشگ ُبی گل لْتبط(ًیلْفش) ّ دس صیش پبی اُْساهضدا ثذى یک
دشوي شکست خْسدٍ هشبُذٍ هی شْد.
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فشتْس  6آسم شِشیبس شبیستَ

فشتْس  5هشاسن یک سٌت ثبستبًی دس هٌطقَ آالى
عشهتیاى(ؽاخَ ی عکائی( .فشّکشدى شوشیش دس گْس
ُوشصم ّ هشْة کشدى آى ثب خْى گْسفٌذی کَ قشثبًی کشدٍ اًذ.

ُواى گًَْ کَ سكت ًواد آییٌَ ّ شوشیش دس اعتْسٍ ُای ژاپٌی ّ ایشاًی هؾتشک اعت ّ حلقَ
(اًگشتشی) دس كشٌُگ ایشاًی هتشادف تا هِشٍ دس ُوتای ژاپٌی آى هیثاؽذ .اگش چَ ًویتْاى تَ
گًَْ ای دهین هؼٌائی عَ ًواد خذائی سا دس دّ کؾْس کِي ایشاى ّ ژاپي یکغاى كشض کشد ّلی
تا تلاّت ُای خضئی ،هیتْاى اص اؽتشاکات كشاّاى دس كشٌُگ اعاتیشی ایي دّ کؾْسصحثت کشد
کَ خْد ًؾاى اص تثادالت كشٌُگی ّعیغ تیي آى ُا دس ػصش تاعتاى داسدُ .ش عَ ًواد دس دّ
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کؾْس کِي اص غشف خذای آعواى تَ کغی کَ ؽایغتَ صذاست تش سّی صهیي اعت ُذیَ هیؾْد
تا تا تَ کاسگیشی آى ُا تَ ستن ّ كتن هؾکالت صًذگاًی هشدم خْد کوش تش تٌذد.
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