ژاپي ّ ایزاى باطتاى
Japan & Ancient Iran
 شکل گیزی تشکیالت طیاطی -فزٌُگی ژاپي در رابطَ با جادٍ ابزیشن-ًگبؿه رويیؼ رويیؼی
ایي ًْىتبؿ ىبهل هزوْػَ همبالت هـثَْٓ هی ىْػ کَ ثـعی اف آى ُب ًگبؿه عْػ ًْینٌؼٍ ّ ثـعی ػیگـ
ثـگـػاى فبؿمی فَْلی اف کتبة ُبی پژُّيگـاى ژاپٌی امت.
تْرَ عْاًٌؼٍ هضتـم ؿا ثَ ًکبت فیـ رلت هیکٌن:
 -1ػؿ ثـگـػاى همبالت ،هؼبػل اًگلینی ثـعی اف ّاژگبى ثْمیلَ عْػ هتـرن ػؿ پبی ًْىت افقّػٍ ىؼٍ امت .

 -2ػؿ ثبؿٍ ثـعی هطبلت کَ ػؿ هتي اٍلی ثـای عْاًٌؼٍ ًبهبًْك ّ اصیبًي غیـ ىفبف ثْػٍ تّْیضبتی ػاػٍ ىؼٍ امت
 -3الفم ثَ یبػ آّؿی امت تٌِب ػؿ هْاؿػی کَ عْػ هتـرن هٌبمت ػاًنتَ امت فـتْؿ ػؿّى هتي اٍلی ػؿ ثـ گـػاى ُن
اًوبیو ػاػٍ ىؼٍ امت .درصورت کیفیت پائین فرتور متن اصلی از فرتور مناسب تری استفاده شده است.
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فصل یکن  -کتاب "تاطیض ژاپي بْطیلَ هِاجزیي در هظیز جادٍ ابزیشن "
ًْشتَ تظْتْهْ کْجی
ثـگـػاى فبؿمی :رويیؼ رويیؼی

طز آغاس
ژاپي ثب هِبرـت مَ مـکـػٍ لجبیل کْچ ًيیي اف ربػٍ اثـیين ثَ ایي کيْؿىکل گـفت ّ تبمیل
ىؼ.
فـایٌؼ ىکل گیـی ّ تبمیل ژاپي ػؿ ؿاثطَ ثب ربػٍ اثـیين ثَ یمیي هی پیًْؼػ.
تؼبؿیف گًْبگًْی ثـای تٍْیف فـایٌؼ ىکل گیـی ّ تبمیل کيْؿژاپي ّرْػ ػاؿػّ ،لی هي ػؿ
ایي رب ثَ اعتَبؿ ثَ هـّؿ چٌؼ تٍْیف ػؿ ؿاثطَ ثب هضْؿیت ْٓایف ػَـ ثبمتبى ّ ىکل
گیـی ّ تبمیل ژاپي هی پـػافم.
 -1فکـ هیکٌن ایي تٍْیف کَ" ىکل گیـی ّ تبمیل ژاپي ثب هضْؿیت ْٓایف ػَـ ثبمتبى اف
رولَ عبًْاػٍ ُبی ُبتب  ،مْگب ّ فْری ّاؿا اًزبم گـفت" ثب هغبلفتی ؿّثـّ ًغْاُؼ ىؼّ .لی
تجبؿ ایي ْٓایف هزِْل امت .
 -2اهب اگـ ثگْئین" ىکل گیـی ّ تبمیل ژاپي اٍْلي ثْمیلَ هِبرـت مَ ٓبیفَ ُبتب ،مْگب ّ
فْری ّاؿا اف ٓـیك ىجَ رقیـٍ کـٍ اًزبم گـفت" ثب هغبلفت ثغيی اف افـاػ ؿّثـّ عْاُین ىؼ
ّلی اکخـى ایي تٍْیف ؿا هی پؾیـًؼّ .لی تجبؿ ایي ْٓایف ؿا چیٌی یب کـٍ ای ػاًنتي مْال
ثـاًگیق امت.
 -3تؼـیف ربػٍ اثـیين ػؿ تٍْیف"ىکل گیـی ّ تبمیل ژاپي ثب هضْؿیت مَ ٓبیفَ هِبرـ اف
رولَ ُبتب ،مْگب ّ فْری ّاؿا اف ربػٍ اثـیين ثْلْع پیْمت" غیـ ىفبف امت ّ مجت ؿّبیت
ػؼٍ کوتـی هی ىْػً .گبؿًؼٍ ثب ایي ّرْػ ثؼّى تـك اف ایي ػکل الؼول هٌفی یب مْء تفبُن ُب
ثَ اؿایَ یک روؼجٌؼی ىغَی تاله هیکٌؼ.
ػؿ ثـاثـ ایي تٍْیف کَ"ىگل گیـی ّ تبمیل ژاپي ثب هِبرـت مَ ٓبیفَ کْچ ًيیي مْاؿکبؿ
یؼٌی ُبتب ،مْگب ّ فْری ّاؿا اف ٓـیك ٌُؼ ،چیي ّ ىجَ رقیـٍ کـٍ ثَ ایي عطَ اًزبم هی گیـػ.
هْبفب ىزـٍ ُـ مَ ٓبیفَ ػؿ کيْؿُبی ربػٍ اثـیين اف رولَ اّؿیٌت ،پـىیب ّ آمیبی هیبًَ
ثْػ ".اصتوبلي اکخـ هـػم ػکل الؼول هٌفی ًيبى هیؼٌُؼ ّ آى ؿا" غیـ لبثل ثبّؿ" یب " ثـای لبًغ
ىؼى اصتیبد ثَ تّْیش ُنت" هیؼاًٌؼ.
اهب ًگبؿًؼٍ ػؿ ْٓل ًگبؿه ایي کتبة ثَ صمیمت تٍْیف ثبال ثیيتـ یمیي پیؼا کـػم .صبل ثبیؼ
ثجٌین ایي مَ ٓبیفَ ثقؿگ چگًَْ ّ ػؿ چَ ثـَُ فهبًی ىکل گـفتٌؼ ّ اف کؼام هنیـ ّاؿػ هزوغ
الزقایـ ژاپي ىؼًؼ ّ ،ثبالعـٍ چگًَْ ثَ ىکل گیـی ّ مبعتي کيْؿ ژاپي پـػاعتٌؼ .هي ایي
هّْْػبت ؿا ػؿ ؿاثطَ ثب ربػٍ اثـیين ثَ گًَْ هفَل تيـیش هیکٌن. .
ربػٍ اثـیين ربػٍ فـٌُگ ّ ػیي امت.
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ثـای اّلیي ثبؿ ؿیيت ُْفي رغـافیؼاى آلوبًی ػؿ کتبة عْػ ثَ ًبم "چیي" ،ربػٍ ای کَ ػؿ
هنیـ آثبػی ُبی آمیبی هیبًَ ثـای تزبؿت اثـیين هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ هیگـفت ؿا ثٌبم ربػٍ
اثـیين ًبهگقاؿی کـػ( .فایؼى اىتـامَ یب ربػٍ اثـیين) .ػؿ همبثل ایي پـمو کَ اٍْلي "ربػٍ
اثـیين چَ ًْع ربػٍ ای امت؟" پبمظ ُبی هتفبّتی ػؿیبفت هی ىْػ ،هب ػؿ ایي رب ثَ پبمظ ُبی
ثنیبؿ اف ػّ ًْع تٌگ ّ فـاط آى هی پـػافین.
تٌگ تـیي تؼـیف" ،ربػٍ ای ثـای تزبؿت هضَْالت اثـیيوی" امتّ .لتی اف ربػٍ ٍضجت
هی ىْػ تٌِب ؿاٍ عيکی ًینت اهب تؼـیف" ربػٍ عيکی ّ آثی رِت تزبؿت هضَْالت
اثـیيوی" ُن کبهل ًینت.
ػؿ ربػٍ اثـیين تٌِب ثبفتَ ُبی اثـیيوی ؿػ ّ ثؼل ًوی ىؼ .ربػٍ اثـیين ثَ رِت" ربػٍ عيکی ّ
آثی کَ هکبى کيت ػؿعت تْت ،پـّؿه کـم اثـیين ،ؿینیؼى ًظ اثـیين ،ثبفتَ ُبی اثـیيوی ّ
ؿػ ّثؼل هضَْالت اثـیيوی" ثبىؼ ثَ صك هؼٌبی ربػٍ اثـیين ؿا ػؿ عْػ هنتتـ ػاؿػ.
اهب ربػٍ اثـیين هضؼّػ ثَ اًتمبل هضَْالت ّاثنتَ ثَ اثـیين ًوی ىْػ ،ثلکَ فلقات گـاى ثِب،
رْاُـات ،فـه ،ظـّف چیٌی ،ىیيَ ،اػّیَ ربت ،ىـاة ،فـاّؿػٍ ُبی لجٌی ّ ػیگـ اىیبء ػؿ
ایي ربػٍ ؿػ ّ ثؼل هیيؼٍ امت .ثٌبثـایي ربػٍ اثـیين ػؿ ػیي صبل ربػٍ ٓال ،ربػٍ هـّاؿیؼ ،ربػٍ
ىیيَ ،ربػٍ مـاهیک(ظـّف چیٌی) ،ربػٍ اػّیبت ّ ربػٍ ىیـ ُن ثْػ .اهب ػؿ ربػٍ اثـیين تٌِب
تزبؿت هضَْالت ٍْؿت ًوی گـفت ثلکَ فٌْى تْلیؼ اىیبء ُن هٌتيـ هیيؼ ًَ .فمٔ فٌْى تْلیؼ
ارٌبك ؿّفهـٍ ثلکَ فٌْى هؼوبؿی ّ مبعتوبى لَـُب ،ػجبػتگبٍ ،هؼبثؼ ،کبط ُب ّ ىِـُبی
هـکقی ُن ربثزب هیيؼ.
اهب کبؿکـػ ربػٍ اثـیين ثبف ثَ ایي ُب هٌضَـ ًوی ىؼ .اف هنیـ ربػٍ اثـیين فـٌُگٌُ ،ـ،
اػثیبت ّ ػاًو ًیق هجبػلَ هی ىؼ .اػیبى ثنیبؿ اف رولَ ثْػیننٌُ ،ؼّینن ،یِْػیت ،هنیضیت،
ػیي ًنتْؿی ،آئیي فؿتيتی ،هکتت تبئْ ،هکتت کٌفنیْك ّ ثبالعـٍ هکتت امـاؿ ّ آئیي ُبی
تلفیمی اف رولَ ثبّؿُبی هیـّکْ (هیتـائی) ،ثبّؿ ُبی آهیؼا ّ هکتت گْفّ اف ربػٍ اثـیين
هٌتيـ ىؼًؼ .ثٌبثـایي ربػٍ اثـیين ربػٍ فـٌُگ ّ ربػٍ هؾُت ُن ثْػ .ثؼّى ىک ثَ ُوـاٍ تزّبؿ،
ػاًيوٌؼاىٌُ ،ـهٌؼاى ،اػثب ّ في آّؿاى ،کبٌُیي ّ ؿّصبًیْى ّ پیـّاى اػیبى ُن ؿفت ّ آهؼ
ػاىتٌؼ.
جادٍ ابزیشن جادٍ هظتعوزٍ طاسی ّ تاطیض کشْر ًیش بْد
ربػٍ اثـیين ػالٍّ ثـ گـػه ارٌبك ،فـٌُگ ّ هؾُت ربػٍ المبی ًظبم ارتوبػی ّ ًظبم
صکْهتی ُن ثْػ .تيکیالت ّ لؼؿت ُن اف ایي ربػٍ ّاؿػ ىؼ ّ پیًْؼ یبفت .لؼؿتوٌؼاى،
کبؿگقاؿاى ّ ًظبهیبى ُن ّاؿػ ىؼًؼ ّ امتمـاؿ یبفتٌؼ .ثـعی اف آى ُب ثـای تَبصت عطَ ای ّ
ثـعی ُن ثـای پٌبٌُؼگی ثَ ػیگـ هکبى ُب آهؼًؼ .ػؿ کتبة"ػاًو ًبهَ هِبرـیي ربػٍ اثـیين "
تبلیف ثغو آهْفه هؼجؼ تْػای ری امبهی ثنیبؿی اف هِبرـیي کَ اف عطَ ثبعتـ ثَ چیي ؿفتٌؼ
Ferdinand Von Richthofen, 1877
Seidenstraβ
」「シルクロード往来人物辞典
معبد بودائی عظیم و کهنی در شهر نارا است.این معبد در سال  343میالدی به فرمان امپراتور Todaiji Temple-
شومو ساخته می شود .بودای این معبد وایروکانا یا خورشید درخشان است.
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ؿا هٌتيـ کـػٍ امت .اف ًْاصی ؿم ،پـىیب ،پبؿت ،کبمی ّ لْالى اىغبً ثنیبؿی اف رولَ
ًقػیکبى پبػىبُبىً ،زجب ،کبٌُیي ،تزّبؿ ،ػاًيوٌؼاىً ،مبىبى ،فـمتبػگبى ّیژٍ ثَ ػؿثبؿ تبًگ ،
هبهْؿیي ّ ٌُـهٌؼاى ّ غیـٍ هٌؼؿد ػؿلینت هِبرـیي ثَ چیي ثْػٍ اًؼ.
ثَ ػجبؿتی ربػٍ اثـیين ربػٍ هنتؼوـٍ یبثی ّ تبمیل کيْؿ ثب پيتْاًَ مبفهبى ُبی ارتوبػی،
التَبػی ّ صکْهتی ثنیبؿ ثْػٍ امت .ػاًيوٌؼاى آکبػهیک ّ هْؿعیي ثَ رِت ػؼم ػاىتي یک
ػؿک ّ ثیٌو ُوَ ربًجَ اف اعتیبؿ ایي هّْغ کَ ربػٍ اثـیين ؿا ربػٍ امتؼوبؿ ّ تبمیل کيْؿ
ثؼاًٌؼ ػبرقًؼ .گـایو اعیـ ػؿ هیبى هْؿعیي چیٌی ،کـٍ ای ّ ژاپٌی چيوگیـ امت .ثَ ّیژٍ ػؿ
تبؿیظ ًگبؿی فـایٌؼ ىکل گیـی ملنلَ یبهبتْ ّ آًچَ کَ هـثْٓ ثَ ربػٍ اثـیين هیيْػ اًؼیيَ ای
کَ ًمو ایي ربػٍ ؿا ثَ ػٌ ْاى ربػٍ امکبى گقیٌی ّ تبمیل کيْؿ تبکیؼ هیکٌؼ ثطْؿ اؿاػی هْؿػ
ثی اػتٌبئی لـاؿ گـفتَ ّ هغؼّهَ هیيْػ .ثـًبهَ ّیژٍ ربػٍ اثـیين کَ اف ؿمبًَ ٍؼا ّ میوبی
هلی اى اچ کی پغو ىؼ اف ایي رولَ امت .ػؿ ایي ثـًبهَ ؿاثطَ ملنلَ یبهبتْ ّ ربػٍ اثـیين
هٌضَـ ثَ تّْیضبت مطضی ،هتٌی ػبؿی اف لٌبع کبفی ،امتْؿٍ پـػافی ،هيتی صکبیبت ّ
ؿّایبت ىجبًی امت.
رطتاخیش اهپزاتْری الْام طْارکار در بخش چزاگاُی جادٍ ابزیشن
ربػٍ اثـیين اف مَ ثغو ثقؿگ تيکیل هی ىْػ .ربػٍ اثـیين چـاگبُی)هـاتغ(  ،ربػٍ اثـیين
ّاصَ ُب)آثبػی ُب (ّ ربػٍ اثـیين ػؿیبی رٌْة اف آى رولَ اًؼ .ػؿ ربػٍ اثـیين چـاگبُی کَ
ىبهل ػىت ُبی ّمیغ ثْػٍ ّ کْچ ًيیٌی ؿایذ ،اهپـاتْؿی مْاؿًظبهیبى کْچ ًيیي ثْلْع هی
پیًْؼػ .ػؿ هنیـ ربػٍ اثـیين آثبػی ُب الْام کيبّؿف فًؼگی هی کـػًؼ ّ صبکویي ثـ ایي هـػم
ملنلَ ُبی ىبُی ؿا ثٌیبى گؾاىتٌؼ .اهب ػؿ ربػٍ اثـیين ػؿیبی رٌْة امبمي تزبؿت کبال ؿایذ
ثْػٍ ّ اف رولَ تزبؿی کَ ػوْػتي ػؿ مْاصل ػؿیبی هؼیتـاًَ ،الیبًْك ٌُؼ ّ الیبًْك آؿام اف
ؿاٍ تزبؿت هْفك ثَ حـّت اًؼّفی ىؼًؼ ؿژین پبػىبُی عْػىبى ؿا تبمیل کـػًؼ.
ثغو چـاگبُی ربػٍ اثـیين ىبهل ربػٍ پیْمتَ چـاگبُی ىوبل لبؿٍ یْؿآمیب هی ىْػ .ػؿ
هنیـ ایي ربػٍ ّ ػؿ رٌْة ؿّمیَ الْام کْچ ًيیي مْاؿًظبم ثَ ًبم امکیتبی یب مکبئی
ُب فـٌُگ مکبئی ؿا پبیَ گؾاىتٌؼ کَ ثب ػجْؿ اف ٓـیك چـاگبٍ ُبی ربػٍ اثـیين ثَ فالت هغْل
ّ مـفهیي چیي گنتـه یبفت .امکیتبی الْاهی ثْػًؼ کَ پل اف اّوضالل پبػىبُی الْام
امـائیلی ػؿ ایي هٌبٓك ّ پـاکٌؼگی آى ُب ػؿ ُيت لـى لجل اف هیالػ تضت تبحیـ ثنیبؿ ایي الْام
لـاؿ گـفتَ ثْػًؼ .تضت تبحیـ فـٌُگ امکیتبی الْام مْاؿکبؿ ػیگـ اف رولَ الْام فؿػ پْمت
هغْلی اف ًْع ُْى ُب ،مبثی  ،ایغْؿُب ّ هغْل ّفْیْ ثْرْػ آهؼًؼ کَ ػؿ هٌطمَ افت ّ عیق
Laulan
هیالػی Tang dynasty-
تب
ملنلَ صکْهت همتؼؿی کَ ثَ مـفهیي چیي ّصؼت ثغيیؼ .اف مبل
فـهبًـّائی کـػ -.م
)12 Nippon Hoso Kyoku(NHK
13 Steppe Silk Road
14 Oasis Silk Road
15 Sea Silk Road
16 Eurasia
17 鮮卑（せんび）＝Sabi or Chinese name=Hsiung-nu
10
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ػاىتٌؼ.
فهبًی الْام کبمی کَ ؿیيَ ػؿ کبمیت ُب ،هـػهی کَ ػؿ ثبثل صکْهت پبػىبُی ؿا ثٌب کـػٍ
ثْػًؼ ػاىتٌؼ اف ٓـیك چـاگبٍ ُبی ربػٍ اثـیين ثَ تزبؿت هِـٍ ّ ظـّف هِـٍ ای ػؿ عتي
ىـلی ّ ثبکتـیبی غـثی هيغْل ثْػًؼ ثَ ایي ربػٍ "ربػٍ هِـٍ" هی گفتٌؼ .افقّى ثـ ایي ،ػؿ
عطَ هٌبٓك غـثی چیي صکْهت پبػىبُی یْ اچی ًبهی ّرْػ ػاىت کَ تبفٍ اف فیـ یْؽ ؿم
ؿُبئی پیؼا کـػٍ ثْػًؼ ّ اف ػیي هنیضی ّ ًنتْؿی پیـّی هی کـػًؼ .ایي پبػىبُی ّٓي هبػؿی
ُبتب ،عبًْاػٍ پـ لؼؿت ژاپٌی ًیـ ُنت .ػؿ هنیـ ایي ربػٍ امت کَ لبػؿ هی ثْػ ػؿ ؿّف ٍؼُب
کیلْهتـ ثؼّػ ثَ ػٌْاى ّمیلَ صول ّ ًمل هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ هی گـفت .ػؿ ربػٍ اثـیين کبؿّاى
ُبی فیٌت آالت ٓال ،ظـّف ىیيَ ای ،اثـیين ّ ظـّف لؼبثی ّ غیـٍ تزبؿت هیيؼ ّ اف ایي
عبٓـ ثَ ایي ربػٍ"ربػٍ ىیيَ" ُن آالق هی کـػًؼ.
در بخش آبادی ُای جادٍ ابزیشن هلل تاجز ّ هلل هذُبی بَ فعالیت هی پزداختٌذ
ثغو ربػٍ اثـیين ّاصَ ُب ،پبؿچَ آثبػی ُب ؿا ػؿ ثیبثبى ُبی هیبى ىِـُبی لبؿٍ یْؿّآمیب ثَ ُن
هتَل هی کـػ .ایي ربػٍ صؼّػ ػٍ لـى لجل اف هیالػ گيْػٍ ىؼ تب ارٌبمی اف لجیل اثـیين ،مفبل
ُبی هٌمْهٓ ،ال ّ ًمـٍ ّ ظـّف هنی ؿػ ّ ثؼل گـػػ .ىتـ کَ لبػؿ امت صتب ثَ هؼت یک
ُفتَ ثؼّى ًْىیؼى آة صـکت کٌؼ ّ ثَ "کيتی ثیبثبى" ًیق ًبهیؼٍ هیيؼ ثَ ػٌْاى اٍلی تـیي
ّمیلَ صول ّ ًمل هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ هی گـفت .ػؿ هنیـایي ربػٍ ،ػؿ آمیبی غـثی پبػىبُی
پبؿت ُب ،پبػىبُی ثبکتـیب ّ ػؿ مـفهیي ُبی ثبعتـی چیي پبػىبُی لْالى ،اهپـاتْؿی ُبتب ّ
ػؿ هٌبٓك صبىیَ ثیبثبى لـٍ لْم کَ ثَ چِبؿ ّاصَ ی ثقؿگ هؼـّف ثْػ پبػىبُی عتي،
پبػىبُی کْىبى ،اهپـاتْؿی ُبی ُبى ُب(ُْى ُب) ،تبًگ ُب کَ ىِـُبی کبؿاربؿ ّ کبىغـ ّ
می آى ؿا پبیتغت عْػ لـاؿ ػاػٍ ثْػًؼ ىکْفب ىؼًؼ .ػؿ ایي کيْؿػوْهي ًژاػُبی مفیؼ پْمت
لفمبفی ّ ُْى ُب غبلجیت ػاىتٌؼ .ػؿ ًْاصی ػّى ُْآى ّ یبى گْآى اف امتبى گبًنْ چیي کَ
هـکق فـهبًـّائی پبػىبُی عتي ثْػ هضل مکًْت ُبتب ًیق ىٌبعتَ هیيؼ کَ ػؿ آى رب ٌٍبیغ
ثبفٌؼگی ًغی ّ اثـیيوی ؿّاد ػاىت .آى ُب ثَ صك ثبفیگـاى اٍلی"ربػٍ اثـیين" ثْػًؼ .عبًْاػٍ
ُبتب ؿا هیتْاى هٌتنت ثَ لْم امـائیل ػاًنت کَ ػؿ ػِؼ ػتیك ثَ ربػٍ اثـیين ؿّ آّؿػًؼ ،اهب
صمبیك ػؿ هْؿػ آى ُب ثَ رِت تؼاعالت ،تلفیمبت ّ تغییـات فهبًی ،ارتوبػی ّ هؾُجی کَ
تٌْػبت ؿا ثَ ُوـاٍ ػاؿػ ىفبف ًینت.

Uyghur
Yueh-Chih
کیلْهتـ هـثغ امت کَ 20 Takla-Makan desert-
ثیبثب ى لـٍ لْم یک هضَْٓ ثنیبؿ ّمیؼی ثب هنبصت
کیلْ هتـ هی ثبىؼ .ػؿ صبىیَ ىوبلی ّ رٌْثی
کیلْهتـ ّ ػؿ ػـُ ىوبل ّ رٌْثی
ػؿ ْٓل ىـق ّ غـثی
ایي ثیبثبى ّاصَ یب آثبػی ُبی ثب ؿًّمی ىکل گـفتٌؼ
21 Xian
ٍؼاؿت کـػ-.م 22 Dunhuang-
تب
ملنلَ پبػىبُی همتؼؿی ػؿ چیي کَ اف مبل
23 Yangguan
24 Gansu
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فزتْر  1-1شِزُای در هظیز طَ جادٍ ابزیشن ًشاى دادٍ شذٍ اطت.

لْم امـائیل ػِؼ ػتیك ػؿ ائتالف ثب الْام کْچ ًيیي مْاؿ کبؿ هخل مکبُبی امکیتبی ّ کبمی ُب
کَ تجبؿىبى ثَ هـػم کبمیت هیـمؼ ػؿ ربػٍ اثـیين ًمو ثـرنتَ ای ػاىتٌؼ .ػیي ایي هـػم ُـگق
یکپبؿچَ ًجْػ .پیو ثیٌی هی ىْػ ػؿ هیبى آى ُب پیـّاى یِْػی ،هنیضی اّلیًَ ،نتْؿی ،ثْػینن
هی ؿّکْئی یب آهیؼائی ّ ،صتب پیـّاى فؿتيتی ّ هبًْی ّرْػ ػاىتٌؼ .آى ُب ػالٍّ ثـ ایي کَ اف
رِت رٌگ آّؿی یک هلت مْاؿکبؿ ثـ عْؿػاؿ ثْػًؼ ػؿ فهیٌَ تزبؿت مْػ آّؿ کبؿکيتَ
ثْػًؼُ ّ ،وچٌیي اف ّرَِ یک هلت ػیي ثبّؿ رؼی ًیق ثـعْؿػاؿ ثْػًؼ.
جادٍ ابزیشن دریای جٌْب اس بیش اس طَ ُشار طال پیش رّی ژاپي تاثیز گذار بْد
ثبف ُن ثَ ربػٍ اثـیين ػؿیبی رٌْة ًظـ ثیبفکٌین .ػؿ اّؿیٌت ثَ رِت ایي کَ هٌبثغ کبفی ّرْػ
ًؼاىت هـػم هزجْؿ ثْػًؼ اف ٓـیك عيکی ّ آة ثَْؿت کبؿّاى ُبی تزبؿتی یب هنبفـیي
ػؿیبئی ػؿ الَب ًمبٓ ػًیب ثَ تزبؿت ثَ پـػافًؼ .ربػٍ اثـیين ػؿیبی رٌْة ثْمیلَ فٌیمی ُب،
امـائیلی ُب ،یجْمی ُب ،25کلؼاًی ُب ،یًْبًی ُب ّ ؿّهی ُب ثب ُزْم ثَ ػؿیبی هؼیتـاًَ ّ
الیبًْك ٌُؼ افتتبس ىؼ.
هـػم هیبى ؿّػاى ثب مبعتي کيتی ُبی پبؿّئی اف ًی یب کيتی ُبی ثبػثبى ػاؿ ّتَ گْػ کَ هـػم
لجٌبى ثب چْة مـّ هی مبعتٌؼ ثب ثِـٍ گیـی اف ثبػ ُبی فَلی ّ رقؿ ّ هؼ ػؿیب هی تْاًنتٌؼ ثب
ػٍ ُب مـًيیي ّ چٌؼ تي رٌل ثب مـػت ًنجتي ثبالئی ػؿیب ًْؿػی کٌٌؼ.
25هـػم یجْمی ؿا اف الْام کٌؼبًی ػاًنتَ اًؼ-.م

کيتی ُب مـًيیي ُبی عْػ ؿا ػؿ صْالی ػؿیبی مـط یب ػؿیبی ػـة مْاؿ هی کـػًؼ ثب ػجْؿ
اف ٌُؼّمتبى ّ گؾىتي اف تٌگَ هـاکو ثَ ٓـف ىوبل ،ػؿیبی چیي ىـلی مفـ هیکـػًؼ ّ
اصتوبلي ػؿ ْٓل چٌؼ هبٍ ّاؿػ هزوْػَ الزقایـ ژاپي هی ىؼًؼ .ثب ّؿّػ ثَ ژاپي ػؿ ًمبٓ هغتلف
ثَ فؼبلیت ُبی تزبؿی ،امکبى یبثی ّ حـّت اًؼّفی هی پـػاعتٌؼ .اف اّاعـ ػَـ رْهْى ثَ
ثؼؼ هـػم مْهـ ،فٌیمی ُب ،یجْك ُب ،امـائیلی ُب ّ ُیتیت ُب ثب ػجْؿ اف ربػٍ اثـیين ػؿیبی
رٌْة ثَ مـفهیي ژاپي مفـ کـػٍ ثْػًؼ .ػؿ ػَـ پبػىبُی ملیوبى لْم امـائیل ػِؼ ػتیك
ػؿیبًْؿػاى تبؿىیو اف ایي ربػٍ ثَ ایزبػ هنتؼوـات ٌٍبیغ آُي پـػاعتٌؼ ّ ُوچٌیي ثَ
تزبؿت اػّیَ ربت ،ظـّف مفبلی ،رْاُـات ،ؿّغي فیتْى ،غالت ،ػاؿّ صتب ثـػٍ ّ غیـٍ
هيغْل ثْػًؼ .اف ایي رِت امت کَ ایي ربػٍ ثَ "ربػٍ اػّیَ ربت" ّ غیـٍ ًیق ًبهیؼٍ هی ىْػ

فزتْر ً 1-7وًَْ باسطاسی شذٍ کشتی
تارشیش در هْسٍ ًارا

جادٍ طَ تًْای کایً -اًباً -ارا شاُزاُی بزای دطتزطی بَ هجوع الجشایز ژاپي بْدٍ اطت
اف ًميَ ربػٍ اثـیين ایي گًَْ امتٌجبٓ ىؼٍ امت کَ ربػٍ اثـیين هضؼّػ ثَ مـفهیي ُبی غـثی
چیي امت کَ اف یًْبى ّ ؿّم ىـّع ىؼٍ ّ ثب ػجْؿ اف هیبى ؿّػاى ثَ مـفهیي ُبی آمیبی هیبًَ
ّ اف آى رب ثَ ٌُؼ ّ مپل ثَ می آى چیي عتن هی ىْػ .اهب ثبیؼ ػاًنت کَ ربػٍ اثـیين تب ىجَ
رقیـٍ کـٍ ،ىوبل ّ رٌْة چیي اهتؼاػ ػاؿػ ّ افقّى ثـ ایي ،اف ٓـیك ربػٍ آثی ثب ػجْؿ اف
الیبًْك ٌُؼ ّ تٌگَ هـاکو تب هزوغ الزقایـ ژاپي گنتـه ػاىتَ امت .ػؿ ژاپي ُن ربػٍ اثـیين
تب هٌبٓك گًْبگْى اػاهَ ػاىت.
هِبرـیي اف هنیـ ػؿیبی رٌْة ربػٍ اثـیين ثب ثِـٍ گیـی اف رـیبى رقؿ ّ هؼ ژاپٌی اثتؼاء اف
ؿاٍ آثی ّاؿػ ژاپي هی ىًْؼ ّ مپل اف ؿاٍ عيکی ثَ ًمبٓ هغتلف ژاپي مفـ هیکٌٌؼ .اف ىوبل
کیْىْ ّاؿػ ّ ثَ تـتیت ثَ ىِـُبی اّمب(امتبى اّیتب( ُ-یْىی (امتبى هی یبفاکی)  -ای

عصر جومون کهن ترین عصر پیدایش زندگی در مجمع الجزایر ژاپن بشمار می آید که برخی تاریخ آن را به ػّافػٍ
هزار سال پیش منسوب می کنند .این عصر تا دو یا سه قرن پیش از میالد ادامه داشته است -.م
تبؿىیو ًبم ػیگـ اًؼلل امت کَ ػؿاًزیل ؽکـ ىؼٍ امت ..اًؼلل اف ایالت عْػ هغتبؿ ػؿ رٌْة امپبًیب Tarshish-
هی ثبىؼ کَ ػؿ هزبّؿت ػؿیبی هؼیتـاًَ لـاؿ ػاؿػ -.م
هیتْاًیؼ هْلؼیت رغـافیبئی هکبى ُب ؿا اف ؿّی ًميَ ژاپي هيغٌ کٌیؼUsa(Oita)-
)hyushi(Miyazaki
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مَ(امتبى هی ا)  -فْری(امتبى ىیقّاّکب)  -کبىیوب(امتبى هی یبگی(- 32کبتْؿی(امتبى
چیجب) ُ -یؼاکب هی کًْی(امتبى تُْْکْ)  ّ -غیـٍ ژاپي ؿا هی پیوبیٌؼ .هنیـ ػیگـ اف ؿاٍ
ػؿیبی ژاپي امت کَ ىبهل هنیـ چیي -ىجَ رقیـٍ کـٍ ّ مَ تْ ًبی کبی امت .هنیـ ػیگـی
اف ىوبل چیي ثَ ىجَ رقیـٍ کـٍ ّ اف آى رب ثَ همـ پبػىبُی ُبی فْمْ  ،کْىی  ،تبى گْ ّ
پبػىبُی ایقّهْ لبثل تَْؿ امت
صـکت هِبرـیي ربػٍ اثـیين ػؿ ژاپي اف هِوتـیي هنیـیؼٌی هنیـ مَ تًْبی کبی -
ًبًجب (اّمبکب) ٍْؿت هی گیـػ کَ ًِبیتي ثَ آمکب -یبهبتًْ -بؿا -کیْتْ اػاهَ هی یبثؼ .ػؿ ایي
هیبى اینتگبٍ ًبؿا ّ کیْتْ ثَ ػٌْاى کبًْى ربػٍ اثـیين لبثل ؽکـ امت .تب ثضبل ایي ْٓؿ تَْؿ
هیيؼ کَ"ًبؿا آعـیي اینتگبٍ ربػٍ اثـیين امت" یب "ىْمْایي اینتگبٍ ًِبئی ربػٍ اثـیين
امت"ّ .لی ثبیؼ گفت ایي تَْؿ صمیمت ؿا ثطْؿ کبهل ثبف گْ ًکـػٍ امت ،فیـا ربػٍ اثـیين اف
ایي هکبى ُب صتب ثَ ًمبٓ ػیگـ هزوغ الزقایـ ژاپي گنتـه پیؼا کـػٍ امت.
اف ٓـیك ىبُـاٍ مَ تًْبی کبی هِبرـیي ػؿ ًمبٓ ىوبل کیْىْ  ،مبى یْ  ،ىیکْکْ  ّ ،کیي
کی ّاؿػ مـفهیي ژاپي ىؼًؼ کَ اف ایي هیبى ثغًَْ ًمبٓ آکْ ّ ُی هی ری ػؿ ایي کتبة
ثَ ػٌْاى ًمبٓ پـاُویت یبػ هی ىْػ .ػؿ ایي کتبة ًيبى ػاػٍ عْاُؼ ىؼ کَ ًمبٓ آکْ ّ ُی هی
ری صتب اف ًبؿا ّ کیْتْ لؼیوی تـًؼ ّ پبیگبٍ اٍلی هِبرـیي للوؼاػ هی ىؼًؼ .افقّى ثـ آى ػؿ
ایي کتبة ؿاثطَ هؼبثؼ ىیٌتْئی ّ ثْػائی ،هٌبمک ػیٌی ّ آحبؿ ثبمتبًی ػؿ پبیگبٍ ُبی اّلیَ ؿا ثب
ربػٍ اثـیين ثَ گًَْ ای ُوَ ربًجَ ثَ ثضج عْاُؼ گؾاىت.

)Ise(Mie
)Fuji(Shizuoka
)32 Kashima(Miyagi
)33 Katori(Chiba
)34 Hidakamikuni(Tohoku
35 瀬戸内海＝seto-nai-kai
36 扶桑王国＝Fuso-okoku
37 越し王国 Koshi-okoku
38 丹後王国＝Tango-okoku
39 出雲王国＝Izumo-okoku
40 難波＝Nanba
ناحیه ای در شهر باستانی نارا نزدیک معبد تودای جی است که اکنون محل نگهداری هدایای با ارزش 41 Shoso-in-
مهمانان جاده ابریشم است که به دربار امپراتور شومودر قرن هشتم میالدی شرفیاب شده بودند .پس از مرگ امپراتور
همسر او هدایا را در بنای شوسواین جمع آوری کرد و تا به امروز از آن ها محافظت می شود.م
اشاره به جزیره کیوشو است .به نقشه نگاه کنید 42 Kyushu-
سان یو شامل شهرهای یزرگ ،نسبتن بزرگ و کوچک بسیار است .مهمترین شهرها شامل کوبه ،اوکایاما43 Sanyo- ،
هی می جی ،هیروشیما و شهر کوچک آکو است که نقطه ورودی مهاجرین به خاک ژاپن شناخته شده است – .م
به نقشه نگاه کنید44 Shikoku- .
منطقه کین کی شامل استان های نارا ،کیوتو ،اوساکا می باشد 45 Kinki-
شهر کوچکی در منطقه سان یو46 Ako-.
30
31

پیش گفتار
قدرتمندان بزرگ ژاپنی از رگه مهاجرین جاده ابریشم بودند
عبًؼاىهاتا از نوادگان باقیمانده الْام ػِؼ ػتیك امـائیل ثْػًؼ کَاز مسیرهای گوناگون وارد
مجمع الجزایر ژاپن شدند
43
امپراتوری یاماتوچوته ی به عنوان اولین حکومت متحدالشکل در مجمع الجزایر ژاپن چگونه
تاسیس شد؟ در ابتداء الزم است بطور اختصار در باره نقل و انتقاالت اقوام اسرائیلػِؼ ػتیك
(از جمله عبًؼاىهاتا) که رابطه ناگسستنی با تاسیس ژاپن دارند اشاره کنم .مردم اسرائیل از
زمان پادشاهی حضرت سلیمان در حدود ده قرن قبل از میالد از مسیردریای جنوب جاده ابریشم
از اورینت و سپس هند گذشته و با عبور از کشورهای آسیای شرقی وارد مجمع الجزایر ژاپن
شده واز آنجا وارد جزیره کیوشو ومنطقه کین کی می شوند ،و حکومت خود را که پیوندهائی با
عصر یایوی  4و یاماتایکوکو  4داشت تاسیس می کنند.
در زمانی که پادشاهی اسرائیل انشقاق پیدا کرد اکثر مردم اسرائیل به پرشیا(در سرزمین های
ماد) می گریزند و از میان آن ها تجّ ار و صنعتگران به جاده ابریشم روی آوردند .آن ها در
مسیر جاده ابریشم سکنا گزیدند و حکومت های شاهی را تاسیس کردند .پادشاهی ُختن ،پادشاهی
یواِچی  5از آن جمله اند .افزون بر آن عبًؼاى هاتا در شکل گیری سلسله های امپراتوری هاتا،
پادشاهی فویو ،پادشاهی بکجی ،51پادشاهی سیال( 52دو پادشاهی اخیر در شبه جزیره کره بوده
است -م) و ؼیره نقش داشته اند .نگارنده این سطور اسرائیلی هائی که بدین گونه به جاده ابریشم
شرقی (به سوی ژاپن و کره -م) هجوم آوردند را با نام عمومی عبًؼاىهاتا ذکر می کند.
سه قرن پیش از میالد در دوره ای که امپراتوری هاتا در چین شکوفائی داشت گروه بزرگی از
دریا نوردان با سر کردگی خوفو 53وارد مجمع الجزایر ژاپن شدند .آن ها از مسیر شمال کیوشو،
سواحل سه تو نای کای ،کین کی و سواحل اقیانوس آرام و دریای ژاپن به خشکی راه یافتند و
大和朝廷＝Yamato-chotei
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تاریخ جامعه ژاپن از عصر جو مون در ػّافػٍهزار سال پیش شروع می شود تا پانصد سال پیش 弥生＝Yayoi-
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از میالد درعصر یایوی ادامه پیدا می کند .عصر یایوی تا دو قرن بعد از میالد ادامه دارد که بعد از آن وارد عصر پیدایش
قبور می شویم
یبهبتبیکْکْ هولکت هنتملی ثْػ کَ اکخـ پژُّيگـاى هکبى آى ؿا ػؿ رقیـٍ کیْىْ 邪馬台国＝Yamataikoku-
ّ تبمیل آى ؿا ػؿ مَ لـى ثؼؼ اف هیالػ هیؼاًٌؼ .ؿّایت امت کَ ػؿ ایي هولکت ٌُگبهی کَ مالٓیي هـػ اف ثـلـاؿی
آؿاهو ّ مـمبهبى ػاػى ثَ اّّبع ارتوبػی ػبرق ىؼًؼ ثـای اّلیي ثبؿ یک فى(ثَ ًبم ُی هی کْ) ؿا ثَ پبػىبُی ثـ
گوبىتٌؼ .ػؿ فهبى ایي پبػىبٍ فى اّّبع ارتوبػی مـّمبهبى گـفت ّ اف ثضـاى ُبی ثیيتـ رلْگیـی ىؼ .کْری ػؿ کتبة
ػیگـ عْػ اٍل ّ ًنت ایي فى ؿا عبؿری ّ اف هِبرـیي ربػٍ اثـیين ؽکـ هی کٌؼ -.م
هـػهی ایـاًی تجبؿ ثْػًؼ کَ اف هٌتِبالیَ ىـق آمیبی هیبًَ هِبرـت کـػًؼ -.م 50 弓月王国=Yueh-Chi-
51 百済 Bekje
52 新羅 Silla
شخص استوری است که از چین به دستور هاتا برای یافتن داروی ضد پیری وضد مرگ با گروه 53 徐副＝Xufu -
خود از راه دریا به ژاپن سفر میکند .اما او که عاجز به یافتن این دارو می شود هرگز به چین باز نمی گردد .نام این
شخص استوره ای به ژاپنی جوفوکو است و معروؾ به کسی است که کشت برنج را در ژاپن رواج داد .در شهرهای
بسیاری در ژاپن مسجمه این شخص به نشانه احترام از او ساخته شده است - .م
49

ثـَُ فرهنگی نیمه پیشین عصر یایوی را پی ریزی کردند .افزون بر این پس از انقراض
امپراتوری هاتا بسیاری به شبه جزیره کره پناهنده شدند .اما این دسته از پناهندگان به جهت
اجتناب از وقوع اؼتشاش در سرزمین های حکومت های بکجی ،سیال و گوکوریو 54از کره به
مجمع الجزایر ژاپن نقل مکان کردند.
بنابراین از سه قرن پیش از میالد مهاجرین بسیاری با ریشه ُختنی ،یو ِاچی که خود را از تبار
هاتا میدانستند از طریق شمال کیوشو به سه تو نای کای و کین کی وارد شدند .این مهاجرین به
عنوان کاردانان پرورش کرم ابریشم ،معمار و طالکار در دربار امپراتوری یاماتوچوته ی به
کار گماشته شدند.
از حدود قرن چهارم میالدی است طوایؾ سوارکار منتسب به حکومت های فویو(سیال ،بکجی،
گوکوریو) و همچنین کایا 55و کاسی ها 56در مجمع الجزایر ژاپن سکنا گزیدند .این مهاجرین در
شمال کیوشو و منطقه کین کی و ؼیره"پادشاهی هاتا"" ،پادشاهی تان با "53و "پادشاهی آسکا "5
و ؼیره را تاسیس کردند و در نهایت حکومت متحد مهاجرین قدرتمند را با امتمـاؿ امپراتوری
یاماتوچوته ی تحقق بخشیدند.
5
اما این "اقوام سوار کار" آن طور که آقای اِنوئو ِا نیز تاکید میکند از نوع سوار کاران ساده
مناطق شمالی و یا ملل تونگوس  6نیستند .آن ها مللی هستند که در مسیر جاده ابریشم به فعالیت
های تجاری ،تبلیؽات دینی ،مستعمره سازی و حتا گشور گشائی پرداختند و به ملل همه فن
حریؾ تبدیل شده بودند.
62
61
در اطراؾ دربار یاماتو چوته ی قدرتمندان بسیاری منتسب به خاندان مونوبه  ،سوگا  ،هاتا،
فوجی وارا ،کاتسوراگی ،63اوتومو ،64کینو ،65هه گوری 66و کوسه 63و ؼیره وجود داشتند که
سرکردگان آن ها در عین حال خود را مدعی پادشاهی می دانستند .اما آن ها به تنهائی از قدرت
صدارت در دربار عاجز بودند و درباریاماتو هم چون از کفبیت الزم برای کنترل کامل آن ها
برخوردار نبود برای حفظ حکومت چاره ای جز سازش با آن ها نداشت .افزون بر این ها ،آن ها
از خیل قدرتمندان مهاجر قاره ای جاده ابریشم بودند و فاتح مردم بومی جومون .6
高句鬣 Gokuryo
کایا هم حکومتی در کره بوده است -.م 伽耶＝Kaya-
این مردم اقوام کاسی هستند که تبارشان به کاسیت های حاشیه دریای خزر یا کاسپین پیوند دارد .در چین به 56 月氏-
مردم معتقد به ماه مشهور بودند -.م
57 丹波王国＝Tanba-oukoku
58 飛鳥王国＝Asuka-oukoku
کتاب های بسیاری در باره تاریخ ژاپن و اقوام سوار نظام باستان که به ژاپن آمدند نگاشته است -.م 59 江上波夫-
اشاره به مللی است که به زبان تونگوسی سخن میگفتند و در منچوری چین و سیبری یا شرق دور زندگی 60 Tungus-
میکردند -.م
61 物部氏＝Monobe
62 蘇我氏＝Soga
6363 葛城氏＝Katsuragi
6464 大伴氏＝Ootomo
65 紀氏＝Kino
66 平群氏＝Heguri
67 巨勢＝Kose
کهن ترین جامعه در تاریخ اجتماعی ژاپن بشمار می آید و از قدمت دوازده هزار ساله آن روایت 68 縄文＝Jomon-
54
55

کشتی تارشیش پادشاهی اسرائیل عصزعتیك به ژاپن هم سفر کرده بود
اثتؼاء ػؿ ثبؿٍ چگًْگی پبػىبُی امـائیل ػِؼ ػتیك کَ عبًؼاىُبتب ػؿ آى ؿیيَ ػاىت تّْیش
هیؼُن .صؼّػ ػٍ لـى لجل اف هیالػ پبػىبُی امـائیل ػِؼ ػتیك کَ ػؿ مـفهیي فلنطیي تبمیل ىؼ
ػؿ فهبى ػاّّػ ّ ملیوبى اف ىکٍْ ّىْکت ثـعْؿػاؿ ثْػً .قاع ثیي یْىغ ثي ًْى ّ ػاّّػ کَ
ػؿ مـتبمـ مـفهیي فلنطیي گنتـه یبفت مجت اًيمبق لْم ثٌی امـائیل ثَ ػّافػٍ ىبعَ ىؼ.
ػؿ فهبى پبػىبُی ملیوبى کَ اّؿىلین ؿا ثَ پبیتغتی اًتغبة کـػٍ ثْػ مـفهیي ُبی تضت
فـهبًـّائی اّ اف هیبًَ ؿّػ ػرلَ ّ فـات تب ػؿیبی مـط ّ مـصؼات پبػىبُی هَـ گنتـه پیؼا
کـػ ّ ؿاٍ ُبی تزبؿی هِن ػؿیبی هؼیتـاًَ ّ اّؿیٌت ؿا ًیق ػؿ تَبصت عْػ ػؿ آّؿػٍ ثْػ .
ًفتالی

اشیز

هٌاطَ
یظاکار

سبْلْى

رّد اردى

افزائین

بٌیاهیي
اّرشلین

غشٍ

بتلِن
یِْد
شوعْى

فرتور  1 -3هْلعیت تْسیع جغزافیائی اطباط دّاسدُگاًَ بٌی اطزائیل در کٌعاى در طال  .6171اس خاًْادٍ
یْطف دّ لْم افزائین ّ هٌاطَ هشتك هیشْد .لْم داى در دّ ًاحیَ هظتمز بْدًذ .هزکش هکاًی دّ لْم یِْد ّ
شوعْى شفاف ًیظت.

) در ًْاحی جٌْبی دّ لْم یِْد ّ شوعْى هظتمز بْدًذ حال آى کَ در شوال دٍ اطباط اطزائیل ، :افزائین ، ،اشیز ،جاد،
ًفتالی ،داى ،سبْلْى ، ،الّی ّ رّبیي -م(

اهب ػؿ مـفهیي ُبی تَبصت ىؼٍ هـػم ثْهی کَ ثـعی تجؼیؼ هی ىؼًؼ ّ یب تضت فيبؿ لـاؿ
ػاىتٌؼ اف عْػ همبّهت ُبی ربًبًَ ًيبى هیؼاػًؼ .ػؿ فهبى ملیوبى ػِؼًبهَ ُبئی ثیي آى ُب ّ ىبٍ
صیـام فٌیمی کَ ػؿ في ػؿیبًْؿػی یؼ ْٓالئی ػاىتٌؼ هجبػلَ ىؼ ّ ُوکبؿی ثـای مبعتي کيتی
می شود .در این جامعه اولیه مردم بومی ژاپن ثَ هبُی گیـی ّ ىکبؿ اىتغبل ػاىتٌؼ -.م
69 Yoshua

ُبی تزبؿی هوکي گـػیؼ .ثؼیي ّمیلَ آى ُب اف ؿاٍ ػؿیبی هؼیتـاًَ ،ػؿیبی مـط ،الیبًْك ٌُؼ ثَ
کيْؿُبی آمیبی رٌْة ىـلی ،چیي ّ ژاپي هِبرـت کـػًؼ ّ ثـای کبؿ تغلیٌ فلقات ػؿ ایي
هکبى ُب هنتؼوـٍ مبعتٌؼ .ػؿ ایي هیبى فؼبلیت مـًيیٌبى کيتی تبؿىیو لبثل ؽکـ امت.
ملیوبى اف مْاصل ػؿیبی هؼیتـاًَ ،اّؿیٌت ّ ػؿیبی رٌْة ربػٍ اثـیين غٌبئن ثنیبؿ ثؼمت آّؿػ.
گٌزیٌَ ُبی ٓال ّ ًمـٍ ّ فیْؿآالت ثـای تقئیي لَـ امـائیل ،غالت الفم ثـای تغؾیَ
کبؿهٌؼاى ّ ؿاُجبى  ،غؾای اصيبم ،امت ثـای اؿاثَ رٌگی ،گبّ ّ گْمفٌؼی کَ ثـای لـثبًی
کـػى  ،هَبلش مٌگی ثـای مبعتوبى ،الْاؿ ثـای مبعت کيتی ّ ثبالعـٍ ُونـ ّ ُوغْاثَ ُبی
فیجبؿّی عبؿری ؿا ثنیبؿ روغ آّؿی کـػ .افقّى ثـ ایي ثب ّاؿػ کـػى امت اف کَُْ ّ اؿاثَ
رٌگی اف هَـ یک مپبٍ مْاؿ ًطبم ػّافػٍ ُقاؿ ًفـٍ ؿا مبفهبى ػاػ.
فؼبلیت ُبی رِبًی تزبؿی ثْمیلَ ػؿیبًْؿػاى تبؿىیو ىکْفبئی ّ ؿّبیت ثی مبثمَ ای ثـای
ملیوبى ثَ اؿهغبى آّؿػ .ػؿیب ًْؿػاى تبؿىیو ثب مـًيیٌبًی اف ًْع هلْاًبى ىیجبئی ،في آّؿاى
ُیتیتی ّ ًغجگبى اثْمی ،ػؿ ًمبٓ هغتلف ٌُؼ ّ ىجَ رقیـٍ هبلی پبیگبٍ ُبی تْلیؼی یب
هنتؼوـات ؿا ایزبػ کـػًؼ .آى ُب هغٍَْي گبؿگبٍ ُبی تغلیٌ هل ّ آُي ؿا ػؿ پبیگبٍ ُبی
ػؿیبی رٌْة ربػٍ اثـیين ثٌب کـػًؼ .آحبؿ ثبلیوبًؼٍ اف گبؿگبٍ ُبی تغلیٌ هل ّ آُي ػِؼ ػتیك
کَ ػؿ ٌُؼ ّ کيْؿُبی رٌْة ىـلی آمیب ّ چیي ّ ژاپي گنتـه ػاىت صبٍل فؼبلیت ُبی مپبٍ
ػؿیب ًْؿػاى تبؿىیو امت
امکبى گقیٌی ػؿیبًْؿػاى تبؿىیو ثَ تبمیل کيْؿ تْثیْ کْکْ ػؿ ىوبل کیْىْ هی اًزبهؼ کَ
ػؿ آى رب ثَ تْلیؼ آُي هی پـػاعتٌؼ .ایي فؼبلیت ُبی هنتؼوـٍ مبفی ػؿ ػَـ ثبمتبى ػؿ
روؼجٌؼی تضمیمبت هْفٍ هلی تبؿیظ فلکلْؿ ژاپي کَ"ػَـ یبیْی ثب ثـگيت پبًَؼ مبلَ ثَ ػمت
اف ُقاؿ مبل لجل اف هیالػ ىـّع ىؼٍ امت " ثبفتبة یبفتَ امت .هِبرـیي تْلیؼات ،آُي ّ هل
ع ْػ ؿا ثب ػبد فیل ،اػّیَ ربت ،امت ّ اػّات ًظبهی تؼْیِ هی کـػًؼ ّ ثَ اّؿىلین هی
ثـػًؼ.
کشور فویو
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حزکت تذریجی لبایل دُگاًَ بٌی اطزائیل در جادٍ ابزیشن بطزف شزق
لجبیل ػُگبًَ ىوبلی "،امجبٓ ػُگبًَ امـائیل ػِؼ ػتیك کَ ًبپؼیؼ ىؼًؼ" کَ ىبُؼ ّلْع اًيمبق
ملطٌت ثْػًؼ چگًَْ هـػهی ثْػًؼ ّ ػؿ کزب ًب پؼیؼ ىؼًؼ؟
ػّؿاى پبػىبُی ملیوبى ػؿ امـائیل ػِؼ ػتیك کَ ثب تَبصت هنتجؼاًَ هنتؼوـات ،اًضَبؿ
تزبؿت ّ اؿّبی صبٍل اف افـآ لـثبًی ّ فؼیَ ػُی ُوـاٍ ثْػ ْٓلی ًکيیؼ فـّپبىیؼ ًَ .فمٔ
اف مْی کيْؿُبی ُونبیَ ثلکَ اف ٓـف هـػم هنتؼوـات ،هـػم ثْهی ّ صتب صبهیبى عْػ
لجل اف هیالػ ّ ػؿمت ثؼؼ اف
ملیوبى هغبلفت ُب ّ ىْؿه ُبئی ثْلْع پیْمت .ػؿ مبل
فْت ملیوبى ملطٌت لجبیل ثٌی امـائیل ثَ ػّ پبؿٍ یکی ػؿ ىوبل ىبهل ػٍ لجیلَ ّ ػیگـی ػؿ
رٌْة ىبهل ػّ لجیلَ یِْػی اًيمبق پیؼا کـػًؼ .ملطٌت لجبیل ثٌی امـائیل ػؿ ىوبل ػؿ مبل
لجل اف هیالػ ثؼمت مبؿگْى پبػىبٍ آىْؿ هٌمـُ ىؼ ّ هـػم مبهـیَ ثَ امبؿت اّ ػؿ آهؼًؼ.
ػؿ مبل  6 6لجل اف هیالػ لجبیل یِْػی عطَ رٌْة ُن ثؼمت صکْهت پبػىبُی رؼیؼ ثبثل کَ
تْمٔ کلؼاًی ُب تبمیل ىؼٍ ثْػ امیـ گـػیؼًؼ.
هـػم ػّلت امـائیل ىوبلی ػؿ ُفت لـى لجل اف هیالػ عْػ ؿا اف یْؽ اهپـاتْؿی آىْؿ ؿُب
کـػًؼ ّ ثَ آغْه پـىیب پٌبٍ ثـػًؼ .میبمت ػّلت پبػىبُی ُغبهٌيی آى فهبى ُن ثب هـػم
امـائیل ثب مؼَ ٍؼؿ ثـعْؿػ کـػ .لجبیل ثٌی امـائیل اف آى فهبى ػؿ هْلؼیت تبرـ ّ هِبرـ اف
ؿاٍ ُبی عيکی ّ آة ربػٍ اثـیين ثَ ٓـف ىـق ،مفـ ثَ مـفهیي ُبی آمیبی هیبًَ ،رٌْة
ؿّمیَ ،هغْلنتبى ّ چیي ؿا آغبف کـػًؼ .اف ٓـفی لْم یِْػ ثٌی امـائیل ُن کَ ثَ ػمت
صکْهت تبفٍ تبمیل ثبثل امیـ ىؼٍ ثْػ تْاًنت فـاؿ کٌؼ ّ ىوبؿی اف آى ُب ثَ ٓـف ىـق ثَ
مـفهیي ُبی افغبًنتبى پبکنتبى ّ ٌُؼ مـافیـ ىؼًؼ .ایي هِبرـیي اف هنیـ ُبی گًْبگْى،
هنیـ ّاصَ ُبی (آثبػی ُبی) ربػٍ اثـیين ،هنیـ چـاگبٍ ُبی ربػٍ اثـیين ،هنیـ ػؿیبی رٌْة
ربػٍ اثـیين ّ ُویٌطْؿ هنیـ صـکت الْام مْاؿکبؿ ٓی ٓـیك کـػًؼ ّ ثَ مـفهیي ژاپي ّاؿػ
ىؼًؼ .آى ُب ػؿ ژاپي لؼؿتوٌؼاًی اف رولَ ُبتب ،فْری ّاؿا ىؼًؼ کَ ػؿ ػؿثبؿ اهپـاتْؿ ثَ گًَْ
ای ُوَ ربًجَ ًفْػ ؿا تضویل کـػًؼ.
ًبکبُبؿا ػؿ کتبة عْػ تضت ػٌْاى" ثـصمبیك یِْػی ُبی ژاپي ثبمتبى مـپْه گؾاىتَ ىؼٍ
امت" هؼتمؼ امت کَ اف ثیي امجبٓ ػّافػٍ گبًَ ثٌی امـائیل اصتوبلي ًَ لجیلَ اف رولَ لجبیل ػاى،
فثْلْى ،ىوؼْى ،الّی ،ؿّثیي ،یْمف ،ربػ ،ینبکبؿ ّ یِْػ ّاؿػ مـفهیي ژاپي ىؼٍ اًؼ ّلی
لجبیل ًفتبلی ،اىیـ ،ثٌیبهیي ثَ ایي مـفهیي مفـ ًکـػٍ اًؼ.
امجبٓ ػُگبًَ ثٌی امـائیل لقّهي اف ثبّؿُبی تْصیؼی ػیي یِْػ پیـّی ًوی کـػًؼ .ػؿ ثیي آى
ُب پیـّاى ثْػائی ،فؿتيتی ّ یب هبًْی ُن ّرْػ ػاىت .ثـعی اف آى ُب صتب هکتت ُبی امـاؿ
اف رولَ ثبّؿُبی هیـّکْ(ثْػینن هیتـائی -م) یب آهیؼا پـمتی(ىبعَ ای اف ثْػینن ػؿ ژاپي -م)
ّ یب هکتت ُبی تلفیمی ؿا اثؼاع کـػًؼ .تٌْع گنتـػٍ ثبّؿُب هبُیت اٍلی آى ُب ؿا کؼؿ کـػ.

 31الزم به یاد آوری است که"عقاب شرق" کوروش بزرک منجی این دسته از اسرائیلی های یهود ثْػ کَ ػؿ زیر یوغ
نبونید پادشاه بابل امیـ ثْػًؼ .نگارنده در ایي مورد ذکری نکرده است .م
72 封印された古代日本のユダヤ、中原和人―たま出版

ُاتا فزد همتذر ژاپي باطتاى هیتْاًظتٌذ هِاجزیٌی اس اهپزاتْری ُاتا بْدٍ باشٌذ
ُنتٌؼ کنبًی کَ عْامتگبٍ ُبتب ؿا ثٌب ثَ ؿّایت عْػه اف اهپـاتْؿی ُبتب ّ پبػىبُی یْاچی
هیؼاًٌؼ ّلی آى ُب اف گؾىتَ ُبتب ّ یب فهبى لجل اف آى مغي ًوی گْیٌؼ .ثب ُویي ؿّه فْری ّاؿا
ّ مْگب ؿا ًبگِبى ثـ ٍفضَ تبؿیظ ظبُـ هیکٌٌؼ ثؼّى ایي کَ اف گؾىتَ آى ُب مغٌی ثَ هیبى
ثیبّؿًؼ .ثَ ػجبؿتی آى ُب عْػ ؿا ػؿ تٌگٌبی امتْؿٍ گن هیکٌٌؼ .آى ُب عْامتگبٍ ایي افـاػ ؿا کَ
اف ًنل اّؿیٌت ،آمیبی هیبًَ ّ الْام امـائیل ػِؼ ػتیك هی ثبىٌؼ پٌِبى هی کٌٌؼ.
ایي مغي کَ عبًؼاى ُبتب عْػ ؿا اف "ًیبی اهپـاتْؿی ُبتب " هی ػاًٌؼ لقّهي ثی امبك
ًینت .الْام امـائیل ػِؼ ػتیك پل اف ؿُبئی اف اًتمبل ارجبؿی ثَ ثبثل ثْمیلَ مبؿگْى ػؿ
ثلٌؼی ُبی پـىیب کيْؿ هبػ ؿا علك کـػًؼ ّ مپل ػؿ ربػٍ اثـیين ثَ ٓـف ىـق هِبرـت
کـػًؼ ّ پبػىبُی یْاچی ؿا تيکیل ػاػًؼ.
ٓجك ًْىتَ ُبی هـصْم کبىیوب 74ػؿ لـى مْم لجل اف هیالػ امکٌؼؿ همؼًّی یًْبًی ثَ ٓـف
ىـق اّؿیٌت ليکـکيی کـػ ّ آعـیي پبػىبٍ ُغبهٌيی ػاؿیْه ؿا هغلْة مبعت.
ػؿ ایي فهبى لْم ىوؼْى یکی افالْام پبػىبُی یِْػی رٌْة ثب امکٌؼؿ ُوکبؿی ًظبهی کـػ ّ
ػؿ افغبًنتبى فؼلی پبػىبُی ثبکتـیب(ثلظ -م) ؿا تبمیل کـػ. 35ػیئْػّتْك پبػىبٍ ثبکتـیب ىؼجَ
لجل اف هیالػ تجؼیل ثَ
ی کيْؿ ثبکتـیب ؿا ػؿ عطَ غـة چیي تبمیل کـػ کَ ػؿ مبل
اهپـاتْؿی گـػیؼ.
تؼزت ًکٌیؼ ،ایي کيْؿ اهپـاتْؿی ُبتب ثْػً ،غنتیي اهپـاتْؿی ػؿ عبک چیي .ػؿ ثبکتـیب ایي
کيْؿ ؿا کيْؿ ثقؿگ ُبتب هی عْاًؼًؼ ّ ایي ًيبى هیؼُؼ کَ ّٓي اٍلی ُبتب ُن ُویي کيْؿ
ثْػٍ امت .ثؼیي گًَْ اّلیي اهپـاتْؿ یک امـائیلی اف لْم ىوؼْى ثْػ کَ پؼؿ اّ ُن ؿیْفْای
یک حـّتوٌؼ ثقؿگ امـائیلی اف تجبؿ پـىیب ثْػ.
اگـ ثب ػلت ثَ تٌؼیل ُبی توبم لؼ تـاکْػا ثَ ًگـین هتْرَ عْاُین ىؼ کَ اؿتو ًغنتیي
اهپـاتْؿ ثَ مجک اؿتو پـىیب آؿامتَ ىؼٍ ثْػًؼ .ثٌبثـایي هی تْاى گفت کَ اهپـاتْؿی ُبتب
ثْمیلَ یک امـائیلی ثب تجبؿ پـىیبئی تبمیل ىؼ.
33ثَ ًظـ هی آیؼ ًْینٌؼٍ ػؿ ثیبى ایي هّْْع ػاهبى اصتیبٓ ؿا ؿُب کـػٍ امت .هبػُب اف الْام آؿیبئی ًژاػ ثضنبة هی آیٌؼ
کَ ػؿ صؼّػ لـى ًِن لجل اف هیالػ ػؿ فالت ایـاى فًؼگی هیکـػًؼ .هضل البهت آى ُب ؿا ػؿ هٌبٓك کـػًيیي(کـػمتبى) ّ
لجل اف هیالػ تبمیل کـػًؼ ّ ىغَی
یب ثمْلی
آؽؿثبیزبى ؽکـ کـػٍ اًؼ .هبػُب اّلیي ملنلَ عْػ ؿا ػؿ مبل
ػیْکل ًبهی اّلیي پبػىبٍ هبػ ؽکـ ىؼٍ امتّ .لی ثبیؼ اؽػبى کـػ کَ ػؿ صکْهت هبػُب الْام ثنیبؿ ػیگـ اف رولَ فبؿك ُب
ّرْػ ػاىتَ اًؼ .الْام مبهی ًژاػ یب امـائیلی ُبی ػِؼ ػتیك ُن کَ ثْمیلَ آمْؿی ُب ػؿ مبل 700لجل اف هیالػ اف
مـفهیي ُبی رِْػ ثَ فالت ایـاى هغٍَْي ُوؼاى (اکجبتبثب) ،ىْه ّ غیـٍ اًتمبل ػاػٍ ىؼٍ ثْػًؼ ػؿ ػَـ هبػُب
ُوچٌبى ػؿ ایي مـفهیي ُب مکًْت ػاىتٌؼ -.م
74 鹿島
昇
صکْهت ثبکتـیب(ثبعتـ) ػاؿای عٍَْیبت ُلٌینتی ثْػٍ ّ ثؼؼ اف تْفیك امکٌؼؿ ثـ ُغبهٌيیبى ّ پیيـفت ثَ ٓـف 75
ىـق تبمیل گـػیؼٍ امت .ایي کَ امـائیلی ُب ػؿ تبمیل آى ًمو ثنقائی ػاىتٌؼ یب ًَ هؼلْم ًینت .اهب تبئیؼ ىؼٍ امت کَ
صکْهت ثبعتـ ثْمیلَ یْاچی مبلٔ ىؼٍ امت .ایي ْٓؿ کَ ًْینٌؼٍ اػتمبػ ػاؿػ صکْهت یْاچی ُن ؿیيَ امـائیلی ػاىتَ
امت .ایي مْال پیو هی آیؼ کَ آیب لبثل لجْل امت کَ امـائیلی یْاچی ثـ ّؼ پبػىبُی امـائیلی ثبکتـیب رٌگیؼٍ ثبىؼ؟
)76 Diodotus(250BC~125BC
77 呂不韋＝Ryofui
تٌؼیل ػؿ اًؼافٍ ُبی ّالؼی اًنبى ػؿ 78 Terracotta army-
تٌؼیل مـثبفاى ػَـ ُبتب هی ثبىؼ کَ صؼّػ
ىوبل غـثی ىِـ ثبمتبًی می آى چیي کيف ىؼًؼ -.م

فزتْر  1 -5کشف تعذاد بیشوار تٌذیض ُای طپاٍ طْارکار ارتش تزاکْدا در ًخظتیي اهپزاتْری ُاتا( )تصْیز اس
هتزجن(

فزتْر  1- 6در ًوایشگاٍ تزاکْدا افظز(شخص ایظتادٍ درطوت چپ اسرّبزّ) ّ طزباس ارتش اهپزاتْری ُاتا .با ظاُز
ارتش پزشیا شباُت دارًذ(هْسٍ ٌُز هْری در اّئٌْ(

ٓجك ىزـٍ ًبهَ ُبتب ،کبّاکبتنْ پبًقػُویي ًنل ُبتبی اهپـاتْؿ للوؼاػ هی ىْػ .ثب ّرْػ ایي
کَ اف ًمطَ ًظـ ػّؿٍ تبؿیغی رْؿ ػؿ ًوی آیؼ ّلی ثب تْرَ ثَ صبػحَ هِبرـت عْفْ ّ
پٌبُزْیبى ػیگـ ثبیؼ پؾیـفت کَ ُبتبُبی فیبػی ثْػًؼ کَ اف هنیـ ػؿیب هِبرـت کـػًؼ ّ ػؿ
ًمبٓ گًْبگْى ژاپي مکٌب گقیؼًؼ.
افقّى ثـ ایي ربػٍ اثـیين ػؿیبئی ُن ّرْػ ػاىتّ .اژٍ ُبتب اف ّاژٍ"پبتب" ػؿ فثبى کـٍ ای
ػَـ میال کَ ثَ هؼٌبی ػؿیب امت هيتك ىؼٍ امت .ایي ًظـیَ ُن ّرْػ ػاؿػ کَ فـػ ُبتبئی یب
فـػ ػؿیبُب اىبؿٍ ثَ ىغَی امت کَ اف ىجَ رقیـٍ کـٍ ثب گؾىتي اف ؿاٍ ػؿیب هِبرـت کـػٍ
河勝＝Kawakatsu
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ثبىؼ.

فزتْر  1- 7طوت راطت
اس رّبزّ :تصْیز شاٍ ختي
در دّى ُْاًگ،
طوت چپُ :اتا یا
)

Qin-shin-huan

تصْیز اس هتزجن(

ُوبى گًَْ کَ ػؿ مطْؿ پیيیي هتؾکـ ىؼم ػؿ ػٍ لـى لجل اف هیالػ ػؿ فهبى ملطٌت ملیوبى
ثنیبؿی اف الْام امـائیلی ثب ػجْؿ اف ػؿیبی رٌْة ػؿ هنیـ ربػٍ اثـیين ّثب گؾىتي افٌُؼ ّ
آمیبی رٌْة ىـلی ثَ ایزبػ هنتؼوـات کْىیؼًؼ .ػؿ ػؿیبی الیبًْك آؿام ُن ػؿ هنیـ رقؿ ّ هؼ
ژاپٌی ثنیبؿی اف ایي ُبتب ُب ػؿ آة ُبی ًقػیک هزوغ الزقایـ ژاپي پـاکٌؼٍ ىؼًؼ.
پادشاُی ختي پادشاُی ّاطط ُاتا در هظیز جادٍ ابزیشن بْد
پبػىبُی عتي ػؿ ّاصَ ی ربػٍ اثـیين صبىیَ رٌْثی ثیبثبى لـٍ لْم ثَ ىْکت ؿمیؼ .ایي کيْؿ
آثبػ ّٓي عبًْاػٍ ُبتبی امـائیلی ػِؼ ػتیك امت کَ ػؿ آى پـّؿه کـم اثـیين ّ تْلیؼات
اثـیين ؿًّك ثنیبؿ ػاىت .ػؿ عتي پٌجَ ،فـهٓ ،ال ّ رْاُـات تْلیؼ هی ىؼ ّ ثَ کيْؿُبی
ػؿ ىـق ّ غـة آى ػـَّ هی ىؼّ .وٌي فهیي عتي اف امتؼؼاػ کيبّؿفی ّ گلَ ػاؿی ُن
ثـعْؿػاؿ ثْػ .ع تي اف ًظـ تْلیؼات اثـیين ثغًَْ ػؿ هٌطمَ اف اًضَبؿ ثـعْؿػاؿ ثْػ ّ
ت ّزبؿ ّ هٌنْثیي ثَ عبًْاػٍ ىبٍ ثب ػاػ ّ متؼ ػؿ هنیـ ربػٍ اثـیين لبػؿ ىؼًؼ حـّت ٌُگفتی ثَ
ػمت ثیبّؿًؼ.
در ختن تنها گردش آثار مکتوب نبود که رواج داشت بلکه مکانی برای پرورش ادیان نیز بود.
وقتی صحبت از مردم اسرائیل عهد عتیق می شود محدود به پیروان دین یهود نمی شود.
آنطوری که فاکیان نیز در کتاب خود 1یاد آور می شود " تمام اهالی آداب بودائی را رعایت
راهب مسافر چینی که در اواسط قرن چهارم و پنجم میالدی می زیسته است -.م Fa-hsien; Faxian-
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می کنند و از رعایت آسان آن با هم لذت می برند" ،آئین بودیسم از طریق هند و قندهار به ُختن
انتقال می یابد و همزمان تندیس های بودائی و معابد زیادی ساخته می شود که شرایط مناسب
الزم برای دسترسی کاهنان و عالقه مندان به باورهای بودائی فراهم می گردد .تعداد زیادی از
کاهنان بودائی ُختنی در جاده ابریشم رفت و آمد داشته اند .در کتاب"نامه تانگ " 2از آئین
رزتشت یاد می شود که در ُختن رایج بوده است .تعداد بیشمار هاتا از این پادشاهی ُختن با عبور
از شبه جزیره کره به خاک ژاپن وارد شدند.
پادشاهی واحه ی ُختن بارها بوسیله کوچ نشینان سوارکار مناطق همجوار مورد هجوم قرار
گرفته است .زمانی مردم کاسی و امپراتوری کوشان بر آن ؼلبه کردندُ .ختن کانون اجماع و
تلفیق فرهنگ ها و ادیان جاده ابریشم از جمله یونان ،رم ،میان رودان ،پرشیا ،هند ،قندهار و
ؼیره بوده است .در قرن هفتم میالدی تحت تسلط سلسله تانگ در می آید و از قرن دهم میالدی
به بعد با هجوم امپراتوری اسالم در نهایت سیر اضمحالل را می پیماید.
مسیحیت ابتدائی بوسیله پادشاهی یواِچی به ژاپن منتقل شد
ػؿ ربػٍ اثـیين چـاگبُی ػؿ هٌطمَ یبهبتْ ػؿ ىوبل ملنلَ للل کٍْ تی آى ىبى همـ پبػىبُی
یْاچی ّالغ ثْػ .کيْؿ یْاچی ثْمیلَ هـػم مبهـیَ ػؿپبػىبُی امـائیل ىوبلی کَ هتيکل اف
امجبٓ ربػ ،ؿّثیي ،هٌبمَ ثْػًؼ تبمیل گـػیؼّ .وٌي پیـّاى فـلَ هؾُجی هنیضیت اثتؼائی کَ
ػؿ اهپـاتْؿی ؿم غـثی هْؿػ فيبؿ لـاؿ گـفتَ ثْػًؼ ّ ثَ اّؿىلین گـیغتَ ثْػًؼ ثَ پبػىبُی
یْاچی پیْمتٌؼً(.مل اف کتبة مْهی کبّا )
ػؿ صؼّػ لـى چِبؿم هیالػی اف ایي پبػىبُی ُن هِبرـت ُبی مبفهبى یبفتَ ثنیبؿی ثَ هزوغ
الزقایـ ژاپي ٍْؿت گـفت .التجبك ّاژٍ "یبهبتْ" ػؿ ًبم هٌبٓك یبهبتْ ػؿ عطَ کیي کی ژاپي
(امتبى ًبؿا -م)اف یبهبتْ پبیتغت پبػىبُی یْاچی لبثل تَْؿ امت .ایي ّاژٍ ػؿ فثبى ػجـی
هؼٌبی" ثٌؼگبى عؼا" ؿا هی ػُؼ.
کتبثی ػؿ ثبؿٍ هـػم ُبتب ػؿ پبػىبُی یْاچی هی ًْینؼ"،آى ُب عْػ ؿا ُبتبی فْت ىؼٍ هیؼاًٌؼ
کَ ثـای فـاؿ اف ؿًذ ثَ کـٍ هِبرـت کـػًؼ" .ایي ُب هـػهی ثْػًؼ کَ ػؿ مبعتي ػیْاؿ ثقؿگ
چیي ثْمیلَ اهپـاتْؿی ًغنتیي ُبتب ثنیذ ىؼًؼّ .لی پل اف تضول مغتی ّ ؿًذ ُبی ثنیبؿ لَؼ
ىجَ رقیـٍ کـٍ کـػًؼ ّ ػؿ آًزب کـٍ ُبتب)ىیي کبى( ّ کـٍ ثي)ثي کبى( ؿا پبیَ گؾاىتٌؼ.
ّوٌي ػؿ ایي کتبة آهؼٍ امت کَ "کـٍ ُبتب هـکق ػیو ّ ًْه ثْػ ،ػؿ آى رب آّاف ،ؿلٌ ّ
هيـّة عْاؿی ّ ثی ّا ًْاعتي ثنیبؿ هْؿػ امتمجبل لـاؿ هی گـفت .ػؿ ایي ػیبؿ ػبػت ثَ
آّاؿگی ػؿ هـػم فیبػ ػیؼٍ هی ىؼ ".ػؿمت ػبػاتی ؿا کَ ػؿ ثیي الْام ثٌی امـائیل ػیؼٍ هی ىؼ
雲行紀
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تؼاػی هیکٌؼ.
آى ُب ػؿ لـى مْم هیالػی ػؿ مبعتي هوبلک کـٍ ُبتب ،ثکزی ،میال ّ کبیب ىـکت کـػًؼ ّ اف
ٓـیك ایي هوبلک ّ یب ػؿ پیًْؼ ثب اٍضبة لؼؿت ّاثنتَ ثَ هوبلک ثَ هزوغ الزقایـ ژاپي
هِبرـت کـػًؼ ّ ػؿ ػؿثبؿ یبهبتْ چْتَ ی ًفْؽ عْػ ؿا تضویل کـػًؼ .پبػىبُی یْاچی ُوچٌبى
ثـای فهبًی ثَ ىکٍْ ّ ىْکت عْػ اػاهَ هیؼُؼ تب ًِبیتي ثْمیلَ تِبرن ًیـُّبی گباّ فًّگ
ملنلَ تبًگ هٌمـُ هی ىْػ.
ٓجك تٍْیفبتی ػؿ"ًیِْى ىْکی " ػؿ فهبى اهپـاتْؿ اّریي اػالصْـت یْاچی اف ایبلت
ثکزی تمبّبی ىِـًّؼی ژاپي ؿا هیکٌؼ .اهپـاتْؿ ًوبیٌؼٍ عْػ کبتنْؿاگی مْتنُْی کْ ؿا
 0هتمبّی اف مؼ ّ ثینت امتبى ؿّاى هیؼاؿػ ّ مـفهیي
ثـای امتمجبل اف تؼؼاػ
کبتنْؿاگی ػؿ یبهبتْ )ًبؿا-م( ؿا ثَ آى ُب هی ثغيؼ .ظبُـى امتمجبل اف ایي تؼؼاػ هتمبّی مجت
هجبُبت ػمتگبٍ صکْهتیىؼٍ ثْػ .
ػؿ آى فهبى ایي تؼؼاػ ثبالتـیي تؼؼاػ هِبرـ هضنْة هیيؼ ّ ًيبى اف ػظوت لؼؿت ُبتب ػاىت.
اهب تؼؼاػ هِبرـیي ػؿ کبتنْؿاگی فیبػ ًجْػ ثیيتـ آى ُب ثَ هٌبٓك ػیگـ هِبرـت هزؼػ کـػًؼ.
الْام کْچ ًشیي اطزائیلی با لبایل طْارکار اطکیتای هتحذ شذًذ
الْام ثٌی امـائیل ػِؼ ػتیك کْچ ًيیي ثْػًؼ ّلی اف امت ػؿ کيبّؿفی یب ثـای صول ًّمل
امتفبػٍ ًوی کـػًؼ .ىبٍ ملیوبى امت ؿا ثـای اهْؿ ًظبهی ثکبؿ گـفت ّ اف ایي ٓـیك مپبٍ
مْاؿکبؿ ًظبهی فـاُن آّؿػ .امت ؿا اف هٌطمَ کْا ػؿ ػىت کـیکیب(92ػؿتـکیَ فؼلی -م) ّ اؿاثَ
ؿا اف هَـ ّاؿػ کـػ ،امت ؿا ثَ اؿاثَ ثنت ّ ثب گقیٌو ًظبهیبى صـفَ ای ّ مـثبفاى رٌگ
آّؿ ثَ تيکیل یک اؿتو ػظین مْاؿ ًظبم الؼام ًوْػ .تيکیالت اؿتو ّ امـائیلی ُبی مْاؿ
ًظبم ثؼؼُب ثْمیلَ الْام مکبئی امکیتبی ،اهپـاتْؿی پـىیب ّ اهپـاتْؿی ُبتب ثَ هیـاث گـفتَ
ىؼ .الْام کْچ ًيیي امکیتبی کَ ثَ هلل فثبى ُبی ٌُؼ ّ اؿّپبئی تؼلك ػاىتٌؼ ػؿ هٌبٓك ىوبل
ػؿیبی میبٍ ػؿ آؿاهو فًؼگی هی کـػًؼ .آى ُب ٌُگبهی کَ ثَ مالس فلقی ّ اػّات امت
هزِقىؼًؼ اؿتو ًظبهی مْاؿ کبؿاى ؿا مبفهبى ػاػًؼ ّ اف ىوبل ػؿیبی میبٍ ثَ آىْؿ ّ فالت
ایـاى تبعتٌؼ ّ ػؿ صؼّػ مبل ُبی ىو لـى لجل اف هیالػ کيْؿ الْام مْاؿاى ؿا ثٌیبى گؾاىتٌؼ کَ
ثـ مـفهیي ُبی ّمیغ رٌْة ؿّمیَ ّ لفمبف صکوـاًی کـػ .مکبُب ػؿ ػیي غبؿت ُبی هنلضبًَ
ثب هنتؼوـات یًْبى ػاػ ّ متؼ ػاىتٌؼ .آى ُب پين ّ اصيبم ّ هْاػ غؾائی ٍبػؿ هی کـػًؼ ّ ػؿ
ػُْ فلقات لیوتی ،ظـّف مفبلی ّ ىـاة ّاؿػ هی کـػًؼ ّ اف ایي ؿاٍ ثَ مْػ فـاّاًی ػمت
یبفتٌؼ.
ػؿ فـایٌؼ تبمیل صکْهت تِبروی ّ رٌگزْیبًبًَ مکبُبی امکیتبی امـائیلی ُبی ثب ًفْؽ اف
رولَ پٌبٍ رْیبى ػؿثبؿی ،تزبؿ ّ ٌٍؼتگـاى ثَ رـگَ آى ُب پیْمتٌؼ .امـائیلی ُب ثَ رِت
تْاًبئی ػؿ تزبؿت ،لؼؿت هبلی ّ في آّؿی ّ امتؼؼاػ تـفٌؼ فًی ػؿ صکْهت مکبُب ربی پب ثبف
高宗＝Gao Zong
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کـػًؼ.
مپبٍ مْاؿاى مکبی امکیتبی ػؿ چـاگبٍ ُبی هنیـ ربػٍ اثـیين کَ ثَ"ربػٍ ٓالئی" هيِْؿ ثْػ
تب الَب ًمبٓ ثَ تبعت ّ تبف هی پـػاعتٌؼ ّ اف ایي ٓـیك ػالٍّ ثـ تزبؿت ثَ غبؿت ػمت آّؿػ
کيبّؿفاى ًیق ػمت هی آفیؼًؼ.
اتضبػ الْام مْاؿاى امکیتبی ثب الْام امـائیلی هتٌفؾ الؼاهبت مکبُب ؿا ػؿ تَبصت هنتؼوـات
گنتـػٍ ّ تبمیل کيْؿُب تنِیل هی کـػ .پبػىبُی پبؿت ُب(اىکبًیبى) ّ پبػىبُی کْىبى اف آى
رولَ اًؼ .ؿفتَ ؿفتَ ًفْؽ فـٌُگ امکیتبی اف آمیبی هیبًَ تب هغْلنتبى ّ چیي(تبیْاى اهـّف -م)
گنتـه یبفت ّ ًِبیتي ثَ تيکیل صکْهت ُبی کْچ ًيیي مْاؿکبؿ اف رولَ تبتبؿُب ،تـک ُب ّ
ُْى ُب اًزبهیؼ .آحبؿ ایي ًمل ّ اًتمبالت ثَ ىجَ رقیـٍ کـٍ ّ هزوغ الزقایـ ژاپي ًیق گنتـه
یبفت.
فْری ّاؿا کَ ػؿ ػؿثبؿ یبهبتْچْتَ ی ًمو ؿُجـی ػاىت اف تجبؿ الْام مکبی امکیتبی امت.
اف ػیـثبف تب اهـّف ػؿ ثبؿٍ تجبؿ فْری ّاؿا ًظـیَ ُبی هتفبّتی اؿائَ ىؼٍ امت .ثـعی اّ ؿا
چَ ثَ ػٌْاى یک ىغَیت ػبػی یب هٌتنت ثَ ػؿثبؿ اف تجبؿ الْام میال ،ثکزی ،کبیب (ػؿ ىجَ
رقیـٍ کـٍ -م) یب تبًگ چیٌی هیؼاًٌؼّ ،لی اگـ ثبف ُن ثَ اػَبؿ پیيتـ ثـگـػین ثـعی فْری
ّاؿا ؿا ثَ مکبی امکیتبی اف تجبؿ پـىیب کَ کيْؿ فْیْ(ػؿ ىـق چیي -م) ؿا ثٌیبى گؾاىت
هٌنْة هی کٌٌؼ .ػؿ پـىیب امکیتبی ؿا لْم مکب هی ًبهٌٌؼ ّ ػؿ چیي ثب تـروَ آّائی ّاژٍ مکب
"مکْ " هی ًبهٌؼً .ظـیَ ػیگـی ّرْػ ػاؿػ کَ هؼتمؼمت فْری ّاؿا اف ًیبی لْم ینکبؿ یکی
اف الْام ػّافػُگبًَ ثٌی امـائیل ػِؼ ػتیك امت کَ ثب کيتی تبؿىیو ّاؿػ عبک ژاپي ىؼ ّ ػؿ
کیْىْ هولکت یبهبتبیکْکْ ؿا ثٌیبى گؾاىت .ثؼؼ اف لجبیل ًبکبتْهی ّ ُبتب مکبی امکیتبی ػؿ
فْری ّاؿا تجلْؿهی یبثؼ .ػؿ عبًؼاى فْری ّاؿا افـاػی ثب تجبؿ هـػم ػؿیبی رٌْة ّ ّاصَ ُبی
ربػٍ اثـیين یبفت هی ىْػ .مغي کْتبٍ فْری ّاؿا تـکیجی اف مَ عبًؼاى ًبکبتْهیُ ،بتب ّ کبى
هی ثبىؼّ .لتی ٍضجت اف الْام ّاصَ ُبی ربػٍ اثـیين هی ىْػ کنبًی ثزق الْام مکبی
امکیتبی لبثل تَْؿ ًینت .ایي الْام چِبؿ لـى لجل اف هیالػ فهبًی کَ ثَ ىِـُبی غـثی
چیي( امتبى ىبى می فؼلی) ُزْم ثـػًؼ ثْمیلَ هـػم ثْهی ثیگبًگبى ىوبلی ًبهیؼٍ ىؼًؼ.
افقّى ثـایي آى ُب ػؿ پـىیبی ىـلی ثب ُوکبؿی لجبیل ػیگـ اهپـاتْؿی پبؿت ؿا تبمیل کـػًؼ.
کيْؿ پبؿت پل اف فبئك آهؼى ثـ پبػىبُی ُلٌینتی(ملْکیبى -م) ّ ثبکتـیب فـهبًـّایی عْػ ؿا اف
ٓـف غـة ثَ آؽؿثبیزبى ّ اؿهٌنتبى ّ اف ٓـف ىـق تب افغبًنتبى ّ پبکنتبى ّ ىوبل غـة
ٌُؼ گيتـه ػاػ .پبػىبُی پبؿت پیـّ آئیي هِـپـمتی(هیتـائینن) ثْػ .ایي پبػىبُی ثَ پبػىبُی
اىکبًیبى یب آًنْکْ (ػؿ فثبى ژاپٌی ثَ هؼٌبی آؿاهیؼى امت -م) ُن ًبهیؼٍ هی ىْػ .ثٌب ثـ
امتؼالل کْؿی هْتْ پژُّيگـ ژاپٌی ّاژٍ آمکب کَ ًبم هٌطمَ فـٌُگی ثب اُویتی ػؿ امتبى
塞＝saku
中臣氏＝Nakatomi
اقوامی از شبه جزیره کره -م 韓＝Kan-
Shaanxi
安息＝ansoku
栗本慎一郎：シリウスの都、飛鳥
واژه آسکا به معنای مرغ پرواز است و محل آسکا در استان فرهنگی نارا می باشد .در قرن ششم 飛鳥＝Asuka-
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ًبؿای ژاپي امت اف ًبم اّلیي پبیتغت ایي پبػىبُی ػؿ ایـاى کَ آمک(یب آمکب ػؿ لْچبى اهـّف)
ثبىؼ هيتك ىؼٍ امت .ملنلَ ىبٌُيبُی اىکبًیبى ػؿ لـى مْم هیالػی ثْمیلَ مبمبًیبى
فـّپبىیؼ .مکبُبی امکیتبی هکبى ُبی هِن چـاُگبٍ ُب ّ ّاصَ ُبی ربػٍ اثـیين عيکی ّ
مْاصل غـثی الیبًْك ٌُؼ ؿا ثَ تنغیـ عْػ ػؿ آّؿػًؼ ّ ثَ ػاػ ّ متؼ ثب یًْبى ػؿ عطَ غـة ّ
کيْؿُبی آمیب ػؿ ىـق ؿًّك ثغيیؼًؼ .آى ُب مجت ىکْفبئی کيْؿ ثبکتـیب ىؼًؼ ،کبًیيک ؿا
ثَ پبػىبُی کْىبى ثـگقیؼًؼ ّ آئیي ثْػینن تلفیمی ربػٍ اثـیين ؿا تـّیذ ػاػًؼًْ .اػگبى الْام
مْاؿکبؿ ثب ًفْؽ ػؿ چیي ،ىجَ رقیـٍ کـٍ ّ ژاپي عبًؼاى فْری ّاؿا ،مبکب(لْم مکب)(هبًٌؼ مبکب
ئْا ،مبکبػّ) ؿا تيکیل ػاػًؼ .ایي لؼؿت ُب ػؿ فـآیٌؼ ىکل گیـی آئیي ىیٌتْ(هؾُت کِي ّ ثْهی
ژاپي لجل اف ؿّاد ثْػینن -م) ّ تـّیذ ثْػینن ثطْؿ رؼی تبحیـ گؾاؿ ثْػًؼ.

دریای سیاه
کشور فویو

سکای اسکیتای

کاسی کوچک
اقوام سکائی

باکتزیا
پادشاهی خاندان فوجی وارا

پادشاُی کْشاى
اسرائیل عهد عتیق

فزتْر ً 1 -8مل ّ اًتمال الْام طکای اطکیتای ّ خاًذاى فْجی ّارا

تبار الْام کاطی ،کاطیت ُا بْدًذ کَ بابل را تظخیز کزدًذ
الْام کبمی یکی اف لجبیل ىبعٌ مْاؿکبؿاى ربػٍ اثـیين آمیبی هیبًَ امت کَ اف چِبؿ لـى لجل
اف هیالػ تب لـى ػّم هیالػی ػؿ ایي عطَ فؼبلیت ػاىتَ امت .ثـعی کبمی ُب ؿا الْام رؼاىؼٍ اف
مکبی امکیتبی هیؼاًٌؼ ّلی هي اف ًظـیَ کبىیوب کَ تجبؿ کبمی ُب ؿا ثَ الْام آؿیبئی
کبىی(کبمیت ُب) هٌتنت هیکٌؼ صوبیت هی کٌن .کبمیت ُب اف ىبًقػٍ لـى لجل اف هیالػ ثَ هؼت
 5مبل ثـ ثبثل صکوـاًی کـػًؼ ّلی پبػىبُی ثبثل ثْمیلَ ُیتیت ُب ىکنت عْؿػ .فهبًی کَ
ُیتیت ُب ثَ فاػگبٍ عْػ آًبتْلی ثبفگيتٌؼ کبمیت ُب هزؼػى ثـ ثبثل صکوـاًی کـػًؼ .عطَ
تا هشتم میالدی فرهنگی که در آسکا شکوفا شد نماینده یک دوره تاریخی ژاپن است و از اهمیت باالئی برخوردار .آثار
فرهنگ ایران باستان در این خطه بسیار و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است -.م

فـهبًـّائی کبمی ُب هضؼّػ ثَ هیبى ؿّػاى ًوی ىْػ ،مـفهیي ُبی پـىیب ،تب هـف ؿّػعبًَ ٌُؼ
تضت اليؼبع فؼبلیت ُبی ایي لْم مْاؿکبؿ ثْػ .ػؿ هنیـ ربػٍ اثـیين ایي مـفهیي ُب کبمی ُب
ثَ فؼبلیت ػؿ تزبؿت هضَْالت ثبفٌؼگی ّ امت رٌگی هی پـػاعتٌؼ .ػؿ هٌبثغ تبؿیغی چیي
کبمیت ُب ثب ًبم الْام کبمی ،کبىْ ّ کبىی ؽکـ هی ىْػ ّ آى ُب ؿا هـػهی هؼـفی هیکٌؼ کَ
لجل اف هیالػ پل اف ىکنت
عؼای ثؼل ّ هبٍ عؼا ؿا هی پـمتیؼًؼ .الْام کبمی ػؿ مبل
اف ایالهی ُب اثتؼاء ثَ ثبکتـیبی آمیبی هیبًَ ّ کبىغبؿ هِبرـت کـػًؼ ّ اف آى رب ثَ تغبؿمتبى،
کْچبؿ  ،عتي ّ صتب تجت تبعت ّ تبف کـػًؼ کَ ػؿ ًِبیت صکْهت ثقؿگ الْام کبمی ؿا
تيکیل ػاػًؼ.
ٓجك هٌبثغ هکتْة اف چْکي الْام کبمی ػؿ هٌبٓك ػّى ُْاًگ ػؿ صْاىی غـثی امتبى
گبًنْ چیي البهت گقیؼًؼ ّ ،اف آًزب ثَ کْچبؿ ػؿ آـاف ثیبثبى لـٍ لْم ،تغبؿمتبى ،ثبکتـیب ّ
ٍضـای هغلنتبى تبعت ّ تبف کـػًؼ ّ ،ػؿ ایي پٌَِ مـفهیي ُبی ّمیغ صکْهت لؼؿتوٌؼ کْچ
ًيیي کبمی ُب ؿا پؼیؼ آّؿػًؼ .آى ُب اؿتو مـثبفاى لؼؿتوٌؼی ثْػًؼ کَ ثَ ُوـاٍ ػام عْػ صـکت
هی کـػًؼ ّػؿ پـتبة پیکبى هِبؿت ػاىتٌؼ .کبمی ُب اف هِبؿتی ثـعْؿػاؿ ثْػًؼ کَ صتب ُْى ُب
ؿا ثضنبة ًوی آّؿػًؼ .کبمی ُب فمٔ ػاهؼاؿی ًوی کـػًؼ آى ُب ػؿ هنیـ ربػٍ اثـیين اف ؿاٍ
تزبؿت اًْاع رْاُـات(ًگیي ًـمً ،گیي مٌزبلک ّ مٌگ فیـّفٍ) ،هضَْالت ثبفٌؼگی(اثـیين،
پبؿچَ کٌفیً ،غی ّ غیـٍ) ّ اًْاع ظـّف(ٓالً ،مـٍ ّ مفبلی) ّ یب هبلیبت ثـ ارٌبك ثَ
مْػُبی ٌُگفتی ػمت یبفتٌؼ .کبمی ُب ثَ ػٌْاى ًْاػگبى کبمیت ُب ثَ عْثی ٍفبت آى ُب ؿا ثَ
اؿث ثـػٍ ثْػًؼ.
ػؿ تٍْیف الْام مْاؿکبؿ ،ایي گًَْ تَْؿ هی ىْػ کَ آى ُب ثَ هبًٌؼ رٌگ آّؿاًی ُنتٌؼ
مْاؿ ثـ امت ،فؿٍ رٌگ ثـ تي ،پیکبى ّ ًیقٍ ػؿ ػمت کَ ُویيَ ثَ تبعت ّ تبف ّ غبؿت
ُونبیگبى هيغْلٌؼ .اهب آى ُب ػؿ ػیي صبل ؿمْالًی ثْػًؼ ثـای اىبػَ اػیبى فؿتيتی ّ ثْػائی
کَ ػؿ مـفهیي ُبی لٌؼُبؿ ّ ػّى ُْاًگ ىکْفب ىؼًؼ ّ ،کنبًی ثْػًؼ کَ ػؿ تبمیل صکْهت
ثْػائی پبػىبُی کْىبى ًمو ثنقائی ایفب کـػًؼ .ػّى ُْاًگ ّ کْچبؿ ػؿ هنیـ ربػٍ اثـیين
یکی اف هـاکق اٍلی ًيْ ّ ًوبی فـٌُگ ثْػینن ثْػ.
کبٌُیي ثقؿگی اف رولَ ػاؿهبؿاکنب ّ ػیگـاى اف ًیبی الْام کبمی کنبًی ثْػًؼ کَ ثَ تـروَ
آحبؿ ثْػائی ُوت گوبىتٌؼ ّ اف ایي ٓـیك ثْػ کَ اًتيبؿ آئیي ثْػینن اف عطَ غـة ثَ چیي ّ
ىجَ رقیـٍ کـٍ اهکبى پؾیـ ىؼ .افقّى ثـایي عبًؼاى مْگب اف ًْاػگبى لْم کبمی کنی ثْػ کَ
ػؿ اًتيبؿ فـٌُگ ثْػائی ثَ ژاپي ػؿ ػَـ آمکب کْىو ُبی ثی ػؿیغی هجؾّل ػاىت.
ػّ لـى لجل اف هیالػ الْام ُْى کَ اف ًژاػ هغالى ثْػًؼ ػؿ هٌبٓك غـثی چیي لؼؿت گـفتٌؼ ّ
تلفظات مشابه با کانجی های متفاوت ذکر شده است -.م

―月氏、月種、か氏
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ثؼل یب ثل عؼای فهیي ؽکـ ىؼٍ امت-م
Kuchar
نام سیاح چینی است که دستور می گیرد تا به خطه ایران برود و تخم انار را به چین ببرد .انار 張騫＝chouken-
فراوده ای است که از ایران به چین می رود و از آنجا به بازار ژاپن معرفی می گردد -.م
Dharmaraksa
蘇我氏＝Soga
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ٌُگبهی کَ هبئْػّى چبًگْ ثَ پبػىبُی ایي لْم ؿمیؼ ثـای هوبًؼت اف فؼبلیت ُبی تزبؿی
الْام کبمی آى ُب ؿا هْؿػ صولَ لـاؿ ػاػ ّ هزجْؿىبى کـػ تب ثَ ٓـف غـة ػمت ًيیٌی کٌٌؼ.
اهب کبمی ُب ثب حـّت ثنیبؿی کَ اًؼّعتَ ثْػًؼ تْاًنتٌؼ صکْهت ثبکتـیب ؿا ىکنت ػٌُؼ ّ ثب
ّؿّػ ثَ عبک ٌُؼ پبػىبُی کْىبى ؿا ثـ پب کٌٌؼ .ػؼٍ ای اف ایي الْام کبمی کَ اف اًتمبل مـثبف
فػٍ ثْػًؼ ػؿ هٌبٓك ىـلی چیي اف رولَ ػّى ُْاًگ ّ صْاىی کٍْ تی آى ىبى هنتمـ ىؼًؼ .ایي
الْام کبمی ؿا کبمی ُبی کْچک(فـػی) هی عْاًٌؼ.

کشور کاسی در کره

ُْى ُا
امپراتوری هاتا

کاطی ُا
سکای اسکیتای
کاطی کْچک

کاطی بشرگ
پادشاُی کاطیت ُا

پادشاُی کْشاى

فزتْر ً 1- 9مل ّ اًتمال الْام کاطی ّ خاًذاى طْگا

طْگا پادشاٍ بشرگ آطکا اس تبار الْام کاطی جادٍ ابزیشن بْد
کيْؿ کبمی ُب اف اثتؼاء ثب کيْؿ ُبتب ؿاثطَ تزبؿی ػاىتٌؼ ّ ثب ُن هتضؼ ّفبػاؿی ثْػًؼ.
پبػىبُی کبمی کْچک ُن چْى هْؿػ صوبیت ُبتب ثْػًؼ عْػ ؿا پبػىبُی ىیي (ُبتب) ًبهیؼًؼ .اهب
ثب فّال اهپـاتْؿی ُبتب ،کبمی ُبی کْچک ػّ ثبؿٍ هْؿػ صولَ ُْى ُب لـاؿ گـفتٌؼ .کبمی ُب
ػؿ لـى ػّم هیالػی ثَ ُوـاُی پبػىبٍ عْػ اف ؿاٍ ػؿیب گؾىتٌؼ ّ ػؿ صْالی لـى مْم هیالػی ثَ
آـاف ىِـ هْکجْ ػؿ غـثی تـیي ًمطَ ىجَ رقیـٍ کـٍ ؿمیؼًؼ ّ پبػىبٍ ىیي ،ػؿ ىیي ثبى
گْى کـٍ کيْؿ کبمی ؿا ثَ ػٌْاى کيْؿ ثبکبى ثٌیبى گؾاىت.
پبػىبُی کبمی ثب لؼؿت میبمی ّ ًظبهی کَ ػؿ ربػٍ اثـیين کنت کـػٍ ثْػ تْاًنت ثـ
冒頓（ぼくとつ）＝Maodun Chanyu
Mokbo
"کبى" ثَ هؼٌبی کـٍ امت .ػؿ کـٍ کِي مَ همـ پبػىبُی ّرْػ ػاىت کَ ثبکبى یکی اف آى ُبمت =Bakan
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کيْؿُبی رٌْة کـٍ اف رولَ کبیب ،کیي کبی کبؿا ّ کْیب غلجَ کٌؼ.کبمی ُب ػؿ لـى چِبؿم
هیالػی ثب پبػىبُی ثکزی ػؿ ّصؼت ثغيی ثبکبى ُوکبؿی کـػ ّ ّوٌي ػؿ ػؿثبؿ ثکزی ُن
ؿعٌَ ًوْػ .اف اّامٔ لـى پٌزن ًْاػگبى کيْؿ کبمی ٓـس هنتؼوـٍ مبفی ؿا ثطْؿ رؼی ػؿ
هزوغ الزقایـ ژاپي ىـّع کـػًؼ .آى ُب ثب هٌتنت کـػى عْػ ثَ تبکَ اّچیٌْ کْمًَْ ػؿ
ُیجت عبًؼاى مْگب یکی اف لؼؿتوٌؼاى ژاپي ظبُـ ىؼًؼ.
مْگب ػؿ پٌبٍ ثٌیَ التَبػی ّ هِبؿت في آّؿی عْػ اثتؼاء ػؿ هٌبٓك غـثی یبهبتْ اف رولَ ُی
ًْکْهب ،هینَ ّ آـاف آمکب ثَ گنتـه ًفْؽ عْػ هی پـػافػ ّ مپل ثَ ًیـّئی غیـ لبثل اًکبؿ
110
ػؿ ػؿثبؿ یبهبتْ چْتَ ی ػؿ ػَـ ملنلَ پبػىبُی آمکب ؿىؼ هی کٌؼ
ثیي صکْهت ثکزی ثَ ػٌْاى یکی اف پبػىبُی ُبی ثبکبى ّ کيْؿ کبمی ُب اتضبػ هنتضکوی
ثـلـاؿ ثْػُ .ـ ػّ صکْهت اف اثتؼاء ؿیيَ ػؿ الْام مْاؿکبؿاى ربػٍ اثـیين ػاىتٌؼ ّ ػؿ ایي
هنیـ اف ؿاٍ تزبؿت تجؼیل ثَ لؼؿتوٌؼاى حـّتوٌؼی ىؼٍ ثْػًؼ .ىوبؿی اف الْام کبمی ثبصکْهت
ثکزی ُوـاٍ ىؼًؼ ّ ثَ هٌَت ُبی ػیْاًنبالؿ ّ مـپـمتبى ًظبهی اؿتمبع یبفتٌؼ.
ّاتبًبثَ ػؿ کتبة"صمیمت عبًؼاى مْگب پبػىبٍ کيْؿ فْمْ " ثَ ًضْ اصني ػؿ ثبؿٍ ؿاثطَ فـٌُگ
آمکب ّ هـػم پـىیب ّ ػیي فؿتيتی تضلیل هی کٌؼ .ؿیيَ مْگب ؿا ّاثنتَ ثَ گباّه ُبی
مْاؿکبؿ هیؼاًٌؼ کَ اف ٓـیك ىوبل یْؿّآمیب ثَ رقیـٍ ُْکبیؼّ ّ تُْْکْ ّاؿػ هی ىًْؼ ّ ػؿ
فهبى اهپـاتْؿ یْؿیبکْ ثَ هٌبٓك یبهبتْ هیـمٌؼ .گب اّه ُب ثَ ًظـ هی ایؼ کَ اف ًژاػ تـک
تـکیَ ثبىٌؼ .آى ُب کيْؿ عْػ ؿا ػؿ لنوت ُبی غـثی کٍْ آلتبی ثـ پب کـػًؼ ّلی ػؿ هْؿػ
هِبرـت اًجُْيبى ثَ هزوغ الزقایـ ژاپي ربی ىک امت .
الْام طکاُای اطکیتای در اتحاد با الْام کاطی ُای بشرگ پادشاُی کْشاى را بٌیاى گذاشتٌذ
اقوام کاسی بزرگ که به نواحی ؼرب رانده شده بودند این بار مورد حمله حکومت چادرنشینان
اوسون قرار می گیرند و به ناچار به شمال افؽانستان نقل مکان می کنند و در آن جا سلسله
پادشاهی هلنیستی باکتریا را مؽلوب می کنند .در افؽانستان اقوام کاسی به همراه اقوام سکائی
پادشاهی ک وشان را بر پا می کنند که در اواسط قرن دوم میالدی در زمان پادشاهی کنیشک از
اوج شکوه برخوردار شد .معروؾ است که این پادشاه با تملیؼ از آشوکا ،شاه سلسله مائوریا اقدام
به احداث بناهای مقدس از جمله برج های بودائی و ترجمه و نشر آثار مکتوب
بودائی می کند و در عین حال دستور میدهد تا تندیس های بودائی را به سبک قندهاری بسازند.
پادشاهی کوشان حکومت متحدی متشکل از اقوام سکای اسکیتای و کاسی های بزرگ بشمار می
آید .خطه تحت فرمانروائی پادشاهی کوشان شامل سرزمین های وسیعی از شمال
هندوستان ،فالت دِکان ،افؽانستان ،پاکستان ،سؽدیا ،بیابان قره قوم ،ختن ،لوالن و سرزمین های
آسیای میانه می شد.
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کوشانی ها مهره(نگین) ختنی را به چین و از چین ابریشم را به مناطق ؼربی می بردند .با رم
رابطه تجاری و دوستانه ای داشتند و بدین وسیله به فرمانروایان مقتدری در منطقه تبدیل شدند.
آن ها عالوه بر این که از راه تجارت توانستند ثروت بسیاری بیاندوزند در حفظ آئین بودیسم و
فرهنگ قندهار تالش کردند و تا قرن سوم که بوسیله سلسله ساسانیان از پای در آمدند از شوکت
و رونق بسزائی برخوردار بودند.

ُْى ُا
کاطی ُا
طلْکیاى
ُاتا

باکتزیا

پارت(آًظْکْ(

پادشاُی هائْریا

فزتْر  1- 10طَ لزى لبل اس هیالد -الْام کاطی کَ اس کشْر پادشاُی کاطیت ُای پزشیا بز آهذٍ بْدًذ بَ حْاشی هٌ
اطك شوال غزبی چیي ُجْم آّردًذ .کاطی ُا بَ دّ بخش کاطی بشرگ ّ کاطی کْچک تمظین شذًذ ،کاطی بشرگ طلظلَ
کْشاى را بٌیاى گذاشت .طکای اطکیتای پادشاُی پارت ُا را تاطیض کزد.

ُْى ُا
اهپزاتْری رم

اّطْى

کاطی کْچک

باکتزیا

پارت(آًظْکْ(

(کاطی بشرگ(

فزتْر  1- 11دّ لزى بعذ اس هیالد -اطتمزار پادشاُی کْشاى بْطیلَ کاطی ُای بشرگ ،کاطی ُای کْچک بَ طزف
شزق ّ شبَ جشیزٍ کزٍ هِاجزت کزدًذ ّ کشْر کاطی را در آًجا بٌا کزدًذ .کشْر باکتزیا در حزکت بَ طزف شزق اهپزات

ّری ُاتا را خلك کزد.
پبدشاهی کوشان در حیطه فرمانروائی خود نسبت به فرهنگ و ادیان اقوام گوناگون احترام قایل
بود .در این کشور تنها آئین بودیسم نبود که رواج داشت بلکه ادیان دیگری از جمله دین هندو،
زرتشتی ،خدایان یونان هلنیستی در جوار هم همزیستی می کردند .معابد هندوها که خدای شیوا
را می پرستیدند ،معابد بودائی مخصوص ستایش بودا،عبادتگاه های زرتشتی مخصوص پرستش
اهورا مزدا و فرهنگ قندهار که متاثر از نفوذ چشمگیر فرهنگ یونان بود همزمان وجود داشتند.
افزون بر این از خرابه های زمان پادشاهی کوشان آثار بسیاری از جمله ظروؾ الکی چینی،
عاج فیل هندی ،ظروؾ شیشه ای رمی و اسکندری و دیگر اقالم تجاری در مسیر جاده ابریشم
کشؾ شده است .با عقبه چنین فرهنگ متنوعی اقوام سکای اسکیتای و کاسی ها که موسس
پادشاهی کوشان بودند پس از ورود به ژاپن بر فرهنگ های آسکا و نارا تاثیر ىبیبى توجهی
گذاشتند.
پبػىبُی کْىبى ػؿ ًیوَ ػّم لـى اّل هیالػی ثْمیلَ پبػىبُی پبؿت ُب ثَ لنوتُبی
غـثی ٌُؼّمتبى ّ غـة آمیبی هیبًَ ؿاًؼٍ ىؼًؼ ّ مپل ثْمیلَ الْام کْچ ًيیي ُپتبل(ُتل یب ُْى
ُبی مفیؼ -م( ًبثْػ ىؼًؼ.
هِبرـیي ّ پٌبٌُؼگبى صکْهت کْىبى ثب ػجْؿ اف ؿاٍ ػؿیب ثَ کْهبًْ ( ػؿ امتبى ّاکبیبهب رٌْة
رقیـٍ ًُْيْ -م) ّاؿػ هی ىًْؼ ّ ثَ ًبم کبتنْؿاگی هؼـّف هی گـػًؼ ّ ،اف ٓـف ػیگـ ثب
عبًؼاى مْگب اف تجبؿ کبمی ُبی کْچک کَ اف ٓـیك ىجَ رقیـٍ کـٍ ّاؿػ ژاپي ىؼًؼ هتضؼ هی
ىًْؼ ّ ملنلَ پبػىبُی آمکب ؿا ثٌیبى هی گؾاؿًؼ .ثبف ثب ًمل اف ًبکبُبؿا ،عبًؼاى کبتنْؿاگی اف تجبؿ
لْم فثْلْى ثٌی امـائیل ػِؼ ػتیك ىوبؿػٍ هی ىْػ کَ کيتی ؿا آؿم عْػ هیؼاًنتٌؼٓ .جك
"فـٌُگ ًبم ُبی افـاػ ػؿ کتاب عهد عتیق " ّیژگی لْم فثْلْى ایي ثْػٍ امت کَ " ػؿ صْاىی
مْاصل فًؼگی کٌٌؼ ّ مْاؿ کيتی ثيًْؼ".
ًگبؿًؼٍ اهیؼّاؿمت آى چَ ؿا کَ ثَ ػٌْاى روؼجٌؼی ػؿ ثبؿٍ تبمیل ّ فـایٌؼ ىکل گیـی کيْؿ
ژاپي ػؿ "مـآغبف" اؿایَ ػاػم ثب تّْیضبت هغتَـی کَ ُن اکٌْى اف ًظـ ؿفت تا حدودی
تفِین ىؼٍ ثبىؼً .گبؿًؼٍ هَون امت تب ػؿ فَْل آیٌؼٍ ػؿ ثبؿٍ ًتیزَ گیـی عْػ تّْیضبت هفَل
تـی ؿا اؿایَ ػُؼ .

熊野＝Kumano
」「旧約聖書人名事典
）（東洋書林
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فصل دّم -قدس آتش و آب در فرهنگ ژاپن
 و تاکیدی بر پیوندهای ایرانی آن-نگارش جمشید جمشیدی

پیش گفتار :در باورهای مردم ژاپن باستان آتش و آب در گوهر خود پاک و حیات بخشند ،نه فقط
از خاصیت پاک کنندگی آلودگی های فیزیکی و تراوت برخوردارند دارای خاصیت تطهیر
ناپاکی های روانی و روحی است .از این جهت است که آتش و آب در این فرهنگ از مقدسات
قلمداد می شد ،و موضوع ستایش و عبادت قرار گرفتند .در ایام نه چندان دور که ژاپنی ها کمتر
به حمام دسترسی داشتند ،استحمام و تجربه آب و آتش در حمام به میزان صرؾ یک ؼذای لذیذ،
حیات بخش و مفرح بشمار می آمد .ژاپنی ها پس از استحمام به معنای رضایت و سپاس عبارت
گوچی سوساما( (gochisosamaرا که معولن پس از صرؾ یک ؼذای لذیذ برزبان میرانند بکار
می بردند.
هرجا که آتش باشد روشنائی ،نوزائی و رشد و تولید وجود دارد .آتش چه در کوه و کوهسار،
معبد و عبادتگاه و خانه و کاشانه افروخته بشود از احترام برخوردار بوده ،شایسته ستایش است.
تنور و دیگ روشن در مطبخ خانه از تقدس برخوردار است .هنوز هم در مناطق شمالی ژاپن
ماسک خدای تٌْؿ (فرتور  )1با چهره ای کبود و سوخته که نمایانگر آتش برافروخته است در
مناسک دینی نقش آفرینی می کند .آب جوشان در دیگ و بخار برخواسته از آن نیز پاک و پاک
کننده آلودگی ها و پلیدی های(نجسّات) جسم و روح است .در دوران باستان جهت اثبات صحت
وسقم گفته و یا رفتار شخص ،او را وادار می کردند تا در آب جوش دست خود را وارد کند ،اگر
به سالمت این عمل را انجام میداد او را از گناه مبرا و چنانچه طاقت نمی آورد و یا می سوخت
او را محکوم به گناه یا جرمی می کردند .چرا که آب جوش پاک است و در جایگاه خدای قاضی
بر حق بود.

فرتور  2 -1ماسک خدای تنور رایج در مناطق شمال ژاپن

در طول سال ،در سراسر ژاپن به مناسبت های مختلؾ جشن های متعدد آتش و آب برگزار می
گردد .در جدول  1جمع تعداد این جشن ها بالػ بر  232تخمین زده می شود .ماه ژانویه که
آؼازگر سال نو درگاهشمار امروز(گریگوریان) ژاپن بشمار می آید میزبان بیشترین تعداد جشن
های آتش و آب در این ماه است .در استقبال از سال نو طبیعتن مناسبت ها برای برپائی جشن
افزایش می یابد.
این نوشتار قصد دارد در دنباله به معرفی برخی از جشن های معروؾ و ماندنی آتش و آب در
ژاپن به پردازد ،و رابطه آن ها را
تعداد جشن ها
ماه ایرانی
ماه میالدی
با جشن های مشابه در ایران
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در متن نوشتار از استان ها و شهرهای
ژاپن نام برده شده است .نقشه حاضر
میتواند راهنمای موقعیت جؽرافیائی این
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جدول  2 -1تعداد جشن های آتش و آب
در طول سال

محل ها باشد.

آتش و آب در استوره :در استورهای ژاپن می آید که خدایان با عبور از شرق آسیا از جهت
جنوب به ژاپن می آیند و ساختن جزیره ژاپن را از جزیره اواجی شیما( (Awajishimaشروع
میکنند .زوج خدایان به نام ایزاناگی( (Izanagiو ایزانامی ( (Izanamiبا تولید فرزندان بسیار
خدایان سنتی ژاپن را در این خطه مستقر میکنند تا کشور را مدیریت کنند .این نوشتار با عبور
از جزئیات مفصل داستان خدایان ژاپن تنها به خدایان مربوط به جشن های آتش و آب این کشور
می پردازد .یکی از فرزندان این زوج خدای آتش به نام کاگوتسوچی( (kagutsuchiبود که پس
از تولد ،مادر او بر اثر حرارت آتش فرزند خود نابود شد .پدر با عصبانیت از این رویداد فرزند
را میکشد ولی از خون فرزند که بر سنگ و گیاهان می پاشد و همین طور تن او خدایان بسیار
از جمله خدای آتش ،خدای ساعقه ،خدای آب و خدای کوه و ؼیره متولد می شود .از این رویداد
اندیشه زایش از پدیده مرگ ریشه می گیرد .آتش در این رویداد به عامل نوزائی و رویش تعبیر
می شود .آتش سرچشمه وجودی تمام ذرات هستی بشمار می آید .آتش از جان حفاظت می کند.
خون خدای آتش که بر روی سنگ و درخت پاشید این دو جسم را از گوهر نوزائی خود بهره مند
می کند .از طرفی اصطهکاک سنگ ها با هم و یا اصابت جسم به درخت که سبب زایش آتش
است باور گوهر آتش افروزی در این اجسام را اؼنا می کند .میتوان در این پدیده ی استوره ای
ریشه باورهای قداست سنگ و درخت را در نقاطی از ژاپن جستجوی کرد( .مردم اوکیناوا بر
این باورند که در سنگ نیروی حفاظت از جان اهالی خانه وجود دارد .آن ها هنگامی که کسی از
اعضای خانواده فوت کند سنگی را که در خانه نگهداری میکردند به دور می اندازند و سنگ
نوی از دریا یا رودخانه جستجوی میکنند و به جای سنگ کهنه به خانه می آورند .سنگ کهنه
آلوده شده و توانائی نگهداری جان را از دست می دهد ولی سنگ دریا یا رودخانه به جهت این
که در معرض ساعقه و رعد و برق است از نیروی نهفته آتش جوان باالئی برخوردارست.)116
سرچشمه این باور که با داشتن آتش می شود بر سرزمین یاماتو( )Yamatoیا خطه بزرگ ژاپن
باستان فرمانروائی کرد در استوره آتش است.
ایزاناگی پدر بعد از مرگ همسر به سرزمین ارواح سفر می کند تا با او مالقات کند .چون
سرزمین ارواح جائی پلید تعبیر می شده است روایت است که ایزاناگی در برگشت از آنجا به
شستشوی بدن یا به تعبیر دینی تطهیر خود می پردازد .با شستن چشم چپ خود زنخدای آماتراس
را متولد می کند .آماتراس یا خورشید خانم نماد روشنائی و فروغ جاویدان است و امپراتوران
روی زمین ،فرزندان بالمنازع او بشمار می آیند .ایزاناگی وقتی چشم راست خود را می شوید
زنخدا تسوکی یومی( (tsukiyomiیا خدای ماه متولد می شود که در شب فروزان است .و در
نهایت ایزاناگی با شستن بینی خود مرد خدا سوسانواو( (susano-oرا متولد می کند که بسیار
、３つの火の起源―井本 英一、イラン研究―第６号、2010-大阪大学院言語文化研究科
）言語社会専攻（専攻言語ペルシャ語
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شیطان و سرکش است .نقش عامل آب در فرایند تولد فرزندان ایزاناگی برجسته و مقدس تعبیر
می شود .هم در آئین کهن شینتو( (神道＝Shintoو هم در آئین بودیسم ،ورد خواندن در آب
سرد که به می سوگی( (禊＝misogiمعروؾ است از آداب مقدس و بسیار مهم برای تطهیر
جسم و روح بشمار می آید ،و در فرقه های دینی بسیار هم رایج است(فرتور  .)2مراسم ؼسل در
آب های جاری که در بین پیروان آئین ماندائی ایرانی رایج است شباهت بارزی با مراسم می
سوگی ژاپنی دارد(به صفحه  31و  32نگاه کنید).

فرتور  2 -2تطهیر جسم و روح یا "می سوگی" در اواسط ماه فوریه(بهمن -اسفند) -اجرای این مناسک در
فصل زمستان نشان از اراده مقاوت در مقابل سرما و پشت سر گذاشتن آن و استقبال از فرارسیدن بهار نیز
دارد.

نمونه می سوگی را در ویدئوهای زیر مشاهده کنید:
http://www.youtube.com/watch?v=98q1X7bau5I&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BFJrD8bjq-s&feature=related
با وجود ان که امروزه انجام رسم می سوگی بسیار مختصر شده است ،می سوگی آداب خاص
خود را دارد که بسیار مفصل و دقیق است .محل انجام آداب می سوگی می تواند در آب دریا،
رودخانه ،دریاچه و یا حتا دوش خانه باشد ولی ابتدا الزمست که محل می سوگی قبل و بعد از
انجام آن با نمک تطهیر شود ،و خود عمل می سوگی همراه با ورد و ذکر مخصوص انجام گیرد.
نمونه دیگری از رسم می سوگی دست شستن و آب کشیدن دهان قبل از ورود به اطاق عبادت در
معابد رسمی است .معمولن یک حوض کوچکی حاوی آب روان در جلوی درب ورودی معابد
برای تطهیر دست و دهان تعبیه شده است(فرتور .)3

فرتور  2 -3حوض کوچکی جهت تطهیر دست و
دهان در معبد ریو آن جی(  龍安寺＝(Ryuanjiدر کیوتو

آتش افروزی در پیشواز از ارواح و بدرقه آن ها
از دوران باستان ژاپنی ها دوازده ماه سال را به دو بخش نیمه اول و نیمه دوم تقسیم می کردند.
آن ها بر این باور بودند که در آؼاز هر نیمه زمانی از سال ارواح رفته گان ،به خانه سابقشان
باز می گردند تا دیدارها را تازه کنند .بنابراین بازماندگان این ارواح می بایست برای استقبال از
آن ها تدارک ببینند .ارواح در آئین ژاپن باستان یا شینتوئیسم به کامی( (神＝kamiیا "خدا"
تبدیل می شدند ولی پس از نفوذ آئین بودیسم آن ها به هوتوکه( ،(仏＝hotokeسرور یا
"شخصیت بودائی" تؽییر می یافتند .جشن های استقبال و بدرقه "خدایان" یا بوداها در نیمه اول
سال یعنی ژانویه یا در نیمه دوم سال در ماه ژوئیه یا اوت بر پا می شود .جشن ا ُ ُبن(＝お盆
 (Obonامروزه در شهرهای بزرگ در اواسط ماه ژوئیه ولی در شهرهای کوچک یا دورافتاده
در اواسط ماه اوت بر پا می شود .امروزه این جشن در میان مردم ژاپن فارغ از گرایش های
دینی به جشنی ملی تبدیل شده است و بسیار رایج و از مضمون های متنوع برخوردار است.
ریشه واژه ا ُ ُبن -آنطوری که پژوهشگر اساطیر ایران باستان استاد ای موتو( )Imotoتفسیر کرده
است واژه ارتاوان( )artavanدر فارسی قدیم پس از تؽییراتی به اهالوان( )ahlavanو باالخره
به اوالوان( )ulavanدر فارسی میانه(پهلوی) تبدیل می شود .این واژه در فارسی به معنای
گردش(سرنوشت) قبل وپس از مرگ است .این واژه اوالوان در متون چینی 113قرن هفتم
میالدی اوالم بانا( )ullambanaذکر شده است که درست به معنای آویزان بطور واژگون
میباشد .این واژه اوالم باال ریشه لؽوی واژه اوالم بوئن یا اورا ُبن ِا()盂蘭盆会＝urabon-e
میباشد که به ا ُ ُبن کوتاه گردیده است.
11
مناسک ا ُ ُبن بعد از رواج بودیسم -حکایت میکنند که در زمان حضرت بودا یکی از شاگردان
او به نام  Maudgalyayanaپیش بینی میکند که مادرش پس از مرگ در قعر جهنم آویزان شده
است ،و وقتی او از بودا طلب کمک میکند بودا دستور میدهد تا در پانزدهم ژوئیه هر سال برای
تمام اموات از هفت نسل قبل تا به امروز نوشیدنی و خوراکی فدیه کنند .ظاهرن این رویداد را
شروع رسم ا ُ ُبن( )お盆＝Obonو اصالت آن را منتسب به آئین بودائی میدانند .اما با افزایش
رفت و آمد های ایرانیان(بخصوص تخاری ها ،اهالی تخارستان) از نیمه دوم قرن هفتم به ژاپن
معلوم میشود که این رسم یک رسم خالص بودائی نبوده ایرانی ها هم با وجود باورهای زردشتی
」「一切経音義
）（A commentary on the Tripitaka
11شرح این حکایت بر گرفته از مقاله پژوهشی استاد ای موتو میباشد که در مجله تحقیقاتی ایران شناسی دانشگاه اوساکا
منتشر شده است:
IMOTO Eiichi, Influence of Iranian Culture to Japan. In Journal of Iranian
Studies(Iran Kenkyu), Vol II, 2006--- イラン研究、第２号、2006
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خود با این رسم مانوس بوده اند(اگر چه در زمان متفاوتی) .رسم بوده است که در این زمان یک
اطاقک چهار گوش با نی و ساقه درختان میساختند و به مانند خانه کعبه به دور آن طواؾ
میکردند و بدین وسیله ارواح رفتگان خود را دلداری میدادند.
در کتاب نی هون شوکی( )日本書紀＝nihon-shokiکه در قرن هفتم و در باره استوره های
ژاپن باستان نگاشته شده است حکایت برگزاری اولین مجلس ا ُ ُبن نقل شده است  .11امپراتور
سای می( )斉明天皇＝saimei-tennoدومین امپراتور زن در ژاپن ،که تبار او را از
باقیماندگان اقوام ایرانی کاسیت ها میدانند میزبان این مجلس بوده است .به سال  713میالدی شش
نفر زن و مرد ایرانی از خطه تخارستان به ژاپن می آیند ،امپراتور سای می در ضلع ؼربی
معبد آسکا(در استان نارا ،این معبد هم اکنون نیز موجود است) با برافراشتن یک مجسمه سنگی
فواره دار به پذیرائی میهمانان خود و برپائی مراسمی زردشتی می پردازد.
از عصر می جی( )1 33به بعد بر پائی این رسم که منطبق با تقویم قدیم در پانزدهم ژوئیه هر
سال صورت میگرفت تقریبن منسوخ میشود و ؼالبن این رسم را طبق تقویم مدرن ژاپن در ماه
اوت از روز دهم  12به بعد بر گزار میکنند .برای خشنودی ارواح رفتگان مردم به ؼیر از سر
زدن به قبور در گورستان ها به نظافت محل سکنای خود یا چیدن علؾ ها می پردازند ،و برخی
هم با رقص و پایکوبی به استقبال رفتگان خود می شتابند.
بر افروختن آتش در استقبال از ارواح رسم رایج و شایسته ای است که در بسیاری از نقاط ژاپن
مرسوم است .آتش استقبال ممکن است به صورت ساده و خانگی ،باتهیه کپه ای کوچک از آتش
در جلوی خانه خود و پریدن از روی آن(فرتور )4صورت بگیرد ،یا ممکنست با شرکت اهالی
محل بطور دسته جمعی و با عظمت هیجان انگیزی در سطح منطقه و شهر برگزار گردد.

فرتور  2 -4برپائی آتش و پریدن از روی آن
رسمی شایسته در استقبال از ارواح

封印された日本古代史 ミステリー、久慈 力 著―2008 Gakken-pp130
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E7%9B%86
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در مناطقی از ژاپن اهالی شهر با در دست گرفتن مشعل های پر شعله به رقص و پایکوبی می
عرفانی و هیجانی بوجود
َجوّ ی
پردازند که
می آورد.

فرتور  2 -5برپائی آتش ا ُ ُبن در کوه -در استان آی ایچی

در شهرهای دیگری ازجمله شهر باستانی کیوتو با بر پائی دو نوع آتش این رسم را شایسته
برگزار می کنند .در استقبال از ارواح در سیزدهم اوت آتش استقبال( )迎え火＝mukae-biو
در شانزدهم اوت در بدرقه آن ها آتش بدرقه( )送り火＝okuri-biبر پا میکنند .در کیوتو
هرساله در این برهه مراسم آتش زنی در کوه مرسوم است .آتش زدن کوه بر پایه باور تخریب به
هدؾ نوسازی عصر باستان انجام می گیرد .سوزاندن علؾ های خشک و کهنه کوه به جهت
نوسازی و آماده کردن زمین برای پرورش محصول بهتر تعبیر می شود .فرتور  1نمونه ای از
آتش افروزی در کوه را در استان آی ایچی که از مراسم کیوتو الگو برداری شده است را نشان
می دهد.
در مناطق شمالی ژاپن ازجمله موری اوکا( (盛岡＝Moriokaرسمی وجود دارد که به "به آب
انداختن کشتی شعله ورارواح" مشهور است .این کشتی که مزین به هدایا ،دعا و التماس و
خواهش و آرزو از ارواح است شعله ور در آتش بوسیله جوانان محل در بدرقه از ارواح پاک
رفتگان در آب روان می شود تا بسوزد و محو گردد(فرتور .)7

فرتور  2 -6رسم به آب انداختن کشتی شعله ور به پاس ستایش ارواح

عکس های بسیار زیبای این مراسم را در تارنمای زیر مشاهده کنید:
http://wadaphoto.jp/maturi/funakko2.htm
جشن های متنوع دیگری با آفروختن آتش در برخی از شهرهای ژاپن برگزار می شود که قابل
توجه است .برپائی رژه سد و هشت شعله آتش در استان سایتاما یکی از این جشن هاست که
ابهت خاص خود را دارد .شعله های ممتد آتش تا تپه های باالی روستا که چشمکزنان ارواح را
بدرقه میکنند شکل ماری را به خود می گیرد که در تاریکی دلگیر شب اندوه به دل بازماندگان
می اندازد.
در شهر ناریتا در استان چیبا مراسم برپائی آتش در زمان بدرقه ارواح برگزار می شود.
شعله های بسیار آتش از داخل شهر تا دروازه خروجی شهر به گونه ای پیوسته در یک خط با
شکوه خیره کننده ای به مراسم هیجان می بخشد(فرتور .)3

فرتور  2 -7آتش بدرقه تا دروازه خروجی روستا شعله ور است.

بجای افروختن آتش در برخی از مناطق با روشن کردن شمع های متعدد و یا فانوس های
مخصوص این جشن را برپا می کنند.
جشن آتش در معبد ناچی :معبد ناچی( )那智大社＝nachi-taishaکه به عنوان میراث
فرهنگی جهانی در یونسکو نیزبه ثبت رسیده است در شهر واکایاما()和歌山＝wakayama
قرار دارد .این معبد محل کرنش و ستایش بسیاری ازخدایان شینتو مانند ایزاناگی ،ایزانامی،
آماتراس ،سوسانوو و سروران بودائی از جمله میروکو( )弥勒＝Mirokuکه نام ژاپنی میترا
یا میتره( )Mythreyaاست میباشد .در این معبد هر ساله در چهادهم ماه ژوئیه جشن آتش
بسیار باشکوهی بر پا می گردد .این معبد در دامنه کوه ناچی بنا گردیده است که در جوار آن یک
آبشار معظم به بلندی  133متر قرار دارد .این آبشار به لحاظ دینی و تاریخی بسیار با اهمیت
است ،باور اهالی بر این اصل استوار است که روح خدای آب هرساله در این زمان در این آبشار
حلول می کند والزم است که اهالی با جشن آتش به استقبال از آن بروند و ادای عظت و احترام
الزم را بجای آورند  .دوازده َعلم بادبزن دار(فرتور  -سمت راست) را برای انتقال "خدا" به
شهر آماده می کنند و جوانان عالقه مند با حمل دوازده مشعل بزرگ که هرکدام  1کیلوگرم
وزن دارد به استقبال "خدا" به پای آبشار می روند(فرتور  -سمت چپ و فرتور ) .همان گونه
که در فرتور قابل مشاهده است جوانان مشعل دار خود را در لباس کاملن سفید پوشانده اند و کاله
سیاهی بر سر دارند .لباس سفید نماد پاکی است که مؽان زردشتی هم در هنگام دعا و مناسک
دینی می پوشند .کاله بر سر آن ها را کاله کالؼی یا شکسته می گویند زیرا بخش باالئی و آزاد
آن به عقب یا جلوی سر شکسته می شود .این کاله ،کاله نمادین مهر پرستان یا میترائیست ها

بوده است.

فرتور  2 -8راستَ -علم های بادبزن دار که مخصوص محل"خدا" می باشند .چپ -جوانان سفید جامه با کاله
کالؼی مشؽول حمل مشعل های سنگین هستند.

فرتور  2 -9راست :حمل مشعل های سنگین برای استقبال از "خدایان" در پای آبشار .کاله مشعل داران به
کاله کالؼی یا شکسته موسوم است .این کالهی است که میترا(تصویر سمت چپ) همیشه درانظار
به سر دارد و یکی از نمادهای او بشمار می آید(.نقاشی میترا در حین ذبح گاو مقدس از استاد
ماساتو توجو است).

چند ویدئوی زیبا و هیجان انگیز از مراسم آتش در معبد ناچی:
http://www.youtube.com/watch?v=LU25urt1k6A
http://www.youtube.com/watch?v=Vl7vGsIXwz4&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=5om6muKitTw&feature=relate
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جشن های سال نو :در ژاپن امروز اول ژانویه به عنوان روز آؼاز سال نو یا اولین روز نیمه
دیگر از دو نیمه زمانی سال تعیین شده است .این روز بر پایه گاهشمار گریگوری یا تقویم
خورشیدی است و به نوروز نرینه مشهور است .اما طبق گاهشمار قدیم ژاپن آؼاز سال نو
پانزدهم ژانویه بر پایه تقویم قمری بوده است که به نوروز مادینه انگاشته می شود .از این جهت
است که برخی از جشن ها در روز اول و برخی در روز پانزدهم و یا حوالی این روز بر پا می
گردد.
در جشن های اول سال نو ارواح در شکل "دیو" ها در اشکال مضحک و گاهی ترسناک ظاهر
می شوند و عمومن عامل تخریب برای سازندگی بشمار می آیند .در فرتور  1نمونه یکی از
این "دیو" ها را مشاهده می کنید که با پوشیدن یک ماسک ترسناک و لباس قرمزی بر تن و
تبری در دست نظر اهالی محل را بخود جلب کرده است .لباس قرمز این "دیو" نشان از آتش
دارد و با تبر در دست به انجام ماموریت سوزاندن مزرعه و تخریب آن به جهت بدست
فراموشی سپردن کهنه ها و تالش برای نوآوری و محصول بهتر مشؽول است .این جشن که به "
دیو جشن گل" معروؾ است در برخی از مناطق با رقص و پایکوبی از ماه نوامبر تا اواخر ماه
ژانویه ادامه می یابد.

فرتور  2 -11ظهور دیو ترسناک در جشن"دیوجشن گل" ،لباس قرمز دیو
نشان که از آتش دارد به همراه تبر در دست او آلتی برای سوزاندن

مزارع کهنه به جهت تولد دوباره زمین و بارآوری محصولی بهتر(استان آی ایچی)

فرتور  11نمونه دیگری از جلوس "دیو" را در
مراسم روز  1ژانویه در یک محله شهر توکیو
نشان میدهد.
"دیو" ها در شب ظلمانی با چرخاندن مشعل های
آتشی که در دست دارند جشن را رونق می دهند.
ساکنین در عبور از جوار آن ها سعی می کنند با
گرد آتش در تماس قرار گیرند و بدین وسیله سالی
را بدون بیماری و رنج به پایان برسانند .در
مناسک دیگر هم این باور که تماس با آتش و یا
گرد آن سبب سالمتی و آرامش می شود تجربه
می گردد.

فرتور  2 -11ظهور"دیو" ها با مشعل های آتش در
محالت توکیو
مراسم جشن آتش جالب دیگری(فرتور  )12در پانزدهم ژانویه در استان ناگانو(＝長野

 )Naganoبرپا می شود که دوگروه از جوانان در آن شرکت می کنند .یک گروه با تالش
فراوان از آتش گرفتن برج عبادتگاه ممانعت می کند ولی گروه دیگر می کوشد تا با مشعل های
برافروخته برج را در آتش روشن کند .در انتها جوانان گروه اخیر موفق می شوند با خواندن
سرود دینی برج را به آتش بکشند و آن را همچنان روشن نگاهدارند.

فرتور  2 -12جشن آتش در ناگانو .رقابت بین دوگروه ،یکی آتش زن و دیگری خاموش کننده آتش

مراسم هیجان انگیز این جشن را در ویدئوی زیر مشاهده کنید.
http://www.youtube.com/watch?v=_QI-fv9dvHE
جشن های آتش و آب در استقبال از فرارسیدن فصل بهار
جشن کهن میزوتوری در نارا :یکی از جشن های ماندگار در استقبال از فرارسیدن فصل بهار
جشن آتش و آب در معبد تودای جی( (東大寺＝toudaijiدر شهر کهن فرهنگی نارا است .این
جشن که به میزوتوری( )水取り＝mizutoriیا "آداب آب کشی" مشهور است از سال 312
میالدی هر ساله از اول ماه مارس به مدت دوهفته در سالن نی گاتسودو()二月堂＝nigatsudo
این معبد که در قرن هفتم میالدی بنا شده است انجام می گیرد .هرساله بدون استثناء جمعیت
بسیار انبوهی از سراسر ژاپن از این جشن بازدید می کنند که نشانه بارزی از اهمیت و جذابیت
آن بشمار می آید(فرتور .)13
به نشانه پرستش از سرور این معبد یازده تن خادمین معبد با رعایت آداب خاصی در تاریکی
شب مسئول حمل "آب معطر"از چاه مجاور می شوند .به جهت روشن کردن مسیر پیمایش این
"آب کشی" مشعل های فراوان آتش می افروزند .هفت روز اول جشن به نشانه پشت سرگذاشتن
مشقت سرمای زمستانی یا مرگ فصل طاقت فرسای و هفت روز آخر آؼاز فصلی نو بهمراه
نوآوری و تولدی دیگر یاد شده است .در این جشن پدیده تولد بعد از مرگ به خوبی ترسیم شده
است .از دیر باز مردم ژاپن بر این باور استوار بودند که تماس با ذرات آتش سبب سالمتی و
شادابی آن ها می شود .جمعیت با شرکت در آداب میزوتوری تالش می کنند تا در زیر باران
گرده های آتش قرار بگیرند تا بدین وسیله سالی را درسالمتی و خوشوقتی بسر کنند.
.

فرتور  2 -13شعله مشعل های های آتش در جشن آتش و آب میزوتوری در معبد تودای جی نارا

برخی از پژوهشگران ژاپنی از جمله ای موتو( )Eiichi Imotoبرگزاری این جشن را در
رابطه با فرهنگ ایران میداند .در ایران پس از یلدا تا فرارسیدن نوروز نود روز داریم که چهل
روز ابتدا را چهله بزرگه و بیست روز بعد را چهله کوچکه می گویند ،که جمعن شصت روز
می شود و به دوران سخت زمستان منتسب است .به عبارتی این شصت روز دوران عزای
طبیعت و طاقت فرسا است ولی سی روز بعد که به عید نوروز منتهی می شود به دوران نوزائی
و تولد دوباره طبیعت و نوید زندگی نو منتسب است .استاد ای موتو ریشه باورهای آداب
میزوتوری یا جشن آتش و آب معبد تودای جی را در فرهنگ ایران باستان جستجوی میکند
چند ویدئوی زیبای این جشن را در لینک های زیر مشاهده کنید.
http://www.youtube.com/watch?v=V7MkwwXV84g&feature=relat
ed
http://www.youtube.com/watch?v=mMsFwIIk8_A&feature=relate
d
رسم به آب انداختن عروسک ها :عروسک را در زبان ژاپنی نین گیو( 人形＝(ningyoمی
گویند ،و نین گیو یعنی" شکل آدم" .با وجود این که امروزه معنای عروسک ،نوع آن و اساسن
برداشت از آن تفاوت کرده است اما در دوران باستان عروسک های طرح شده حامل گناهان و
"نجسات" اخالقی انسان می شد و بنابراین خوش یُمن نبوده است .با کاؼذ یا پارچه شکل ساده آدم
را در قالب عروسک(فرتور  )14می ساختند و در روزی از ماه مارس(اسفند) که ماه تؽییر
فصل وافزون برآن فصل بهار نیز بود به آب دریا یا رودخانه می انداختند و تا محو شدن از
میدان دید با خواندن سرود و ورد آن را تعقیب می کردند.

فرتور  2 -14عروسک های ساده کاؼذی

فرتور  2 -15به آب انداختن عروسک های نمادین بد ُیمن

به آب انداختن عروسک های نمادین در استان ناگانو(فرتور  )11و یا مراسم به انداختن قایق
شامل عروسک های بد یمن(فرتور  )17یک روستا در استان واکایاما ( )wakayamaدر سوم
ماه مارس امروزه نیز با شکوه فراوان بر گزار می شود.
در برخی از مناطق ژاپن عروسک ها را به کنج انبار پنهان میکردند و یا دور می انداختند تا
نحسی آن ها گریبان اهالی خانه را نگیرد .در روزهای ماه مارس که مصادؾ با فرا رسیدن
فصل بهار است اجزای طبیعت از جمله آب سرشت پاکی و توانائی تطهیر خود را باز می یابد و
گناهان را که بارعروسک های نمادین می کنند سشتشوی می دهد و این رسم آرامش را به مردم
باز می گرداند.121

فرتور  2 -16مراسم به انداختن قایق حامل عروسک های بد ُیمن

در ژاپن با تاثیر بخشی از رسوم چینی ،مردم ناحیه نارا رودخانه های کوچکی در باغ خانه خود
می ساختند و با گردهم آئی جامی از می را در آن شناور می کردند .شرکت کنندگان در درون
رودخانه به خواندن سرودهای ویژه ای ادامه می دادند تا نوبت نوشیدن جام می به آن ها روی
آورد.
 121بد نیست بدانیم که در چین از عصر کهن در آؼاز فصل بهار مردم از خانه های خود به دامان دشت و کوه پناه میبرند
و به گونه ای نمادین سبزه ها را لگد مال می کنند .این رسم بسیار به آداب روز سیزده بدر ایرانی شباهت دارد.

جشن آتش در آئین شوگِن دو
برای دسترسی به اطالعات مفصل تر و آگاهی به اصطالحات مطرح در متن این فصل به توضیحات در "پی
نوشت ها" نگاه کنید .پی نوشت های عدد در انتهای نوشتار قابل دسترسی است.

یکی از سه "طریقت" های اصلی آئین بودیسم  1در ژاپن ،می ّکیو  2یا مکتب اسرار است که
مریدان شاخه شین گون شو()shingonی آن با پیروی از منش موسس آن ،دینمرد کوکای به
برگزاری منظم مراسم ُ
شو ِگن دو( )修検道＝shugendouیا "راه ممارست و آزمون" برای
دسترسی به حقیقت مطلق می پردازند .شوگِن دو یک فرقه دینی است که از تلفیق بودیسم و آئین
بومی باستانی شینتوی( (神道＝Shintoژاپن شکل گرفته است .در این آئین کوه پیمائی سیر و
سلوک در جذبه های طبیتعی با شکوه آن به هدؾ محوری و اصلی باورها تبدیل شده است .آتش
افروزی و می سوگی در این آئین رواج دارد .در روش ُ
شو ِگن دو ساالنه مراسمی برگزار
میگردد که در آن برپائی آتش(مقدس) یا دای گوما( )大護摩＝daigomaنقطه اوج آن است.
دای( )daiبه معنای بزرگ و گوما( )gomaتحت الفظی به معنای نزدیکی یا اتصال است .گوما
واژه اصیل ژاپنی نیست ترجمه آوائی واژه "هما" ( )homaیا هوما( )humaو یا همام( )homamدر
زبان سانسکریت است .آداب و مراسم "هما" که ریشه در باورهای پیروان هندوئیسم داشته
است بعدن در آئین بودیسم نفوذ میکند که بشکل یک مجموعه فرهنگی بودائی از طریق چین به
ژاپن منتقل میگردد.
"هما"  3در باورهای هندوئیسم و بودیسم به مناسکی گفته میشود که با بر پائی آتش گسترده ای
به فدیه ،نذر و دعاخوانی بر آن می پردازند .مناسبت های بر پائی این مراسم متنوع است .4
زبانه کشیدن این آتش به آسمان نشان از رسالت بزرگ ارسال و اتصال پیام ها و آرزوهای
مریدان به خدایان یا دیوان ( )Devasو یا ،روح کاینات"برهمن" 5است .با چنین رسالتی این آتش
از تقدس و گوهر خدائی برخوردارست و به همین مناسبت است که به آگونی  )agoni(6یا خدای
آتش شهرت می یابد .آگونی خدای آتش یا آتش خداست.
در ژاپن نیز با اندکی تفاوت مراسم برپائی آتش مقدس گوما یا "هما" برگزار میگردد:
 - 1در فرقه مذهبی آگون )Agonshu(122که شاخه ای از مکتب اسرار( )mikkyouبودیسم است
مراسم برپائی آتش مقدس که به جشن ستاره نیزمعروؾ است هر سال در  11فوریه در
کیوتو بر گزار میشود .دو تل بزرگ از برگ های درخت هی نوکی )Japanese Cypress( 7
که به آسانی آتش میگیرند بر پا میکنند .یکی از دو تل برای آتش عابدین زنده و دیگری برای
رفتگان است .الهام دهنده عابدین زنده ،بودا منشی (فضای بو ّدی) و تل رفتگان آرزوی پیوند
با دنیای خدایان(فضای الهوتی) است(فرتور .)13
 122آگون هم واژه ایست مشتق از آگونی یا آتش و اخگر فارسی.

فرتور ( 2 -17عکس از خود نگارنده است)

مریدان و پیروان وفادار ،آرزوهای خود را روی تکه تخته های آماده شده(که میخرند) می
نویسند و به همراه زمزمه اوراد و دعاخوانی های رسا و دسته جمعی در آتش مربوطه می
اندازند .این مراسم تا خاموش شدن تل آتش ها ادامه می یابد .هم رقص پیچاپیچ دود سفید و هم
شعله های سوزان آتش در روند صعود به آسمان یک آرامش خاطرو شور وصؾ ناشدنی را در
پیروان آرزومند به ارمؽان می آورد .زبانه کشیدن شعله های آتش به سوی آسمان پرواز
"هما"ی گسترده پر با خوشه باری از تخم های نوزائی را در خاطر ایرانیان زنده میکند(به پی
نوشت  3نگاه کنید).
 -2در مراسم آتش افروزی که در معبد ریوآن جی(()龍安寺＝Ryuanjiمعبد آرامش اژدها)
هرساله در  11آوریل در شهر می نوو( (箕面市＝Minoh shiبرپا می گردد تنها یک تل آتش
برافروخته شد .ولی بقیه مراسم به مانند روش ُ
شو ِگن دو در مذهب آگون برگزار می
گردد(فرتور  1و .)1

فرتور ( 2 -18عکس از خود
نگارنده است)

فرتور ( 2 -19عکس از خود نگارنده است)

 -3در برخی از گرایش های ُ
شو ِگن دو در انتهای مراسم آتش افروزی کاهنان یا حتا مردم عادی
با پای لخت بر روی آتش ها راه میروند .این مناسک را هی واتاری( )hiwatariیا عبور از
روی آتش می نامند .در فرتور  2عمدتن کاهنان ولی مردم عادی نیز در صورت رؼبت میتوانند
از روی آتش در حال احتزاز راه بروند .در فرتور  21کاهنان حتا از روی آتش شعله ورعبور
میکنند .آتش نماد پاکی ،حرارت و نیرو قلمداد می گردد .از روی آتش عبور کردن تالش در
کسب این نیرو و الهام از پاکی آن است .در مراسم رایج چهارشنبه سوری  8هم مردم با نیت
یکرنگی با آتش از روی آن می پرند.

-21

فرتور
مراسم عبور از روی آتش

2

فرتور  2 -21سمت راست :یک پیروی آئین شوگِن دو یا یامابوشی( (山伏＝yamabushiیا کاهن کوه نورد را
نشان میدهد که با شجاعت در حال پرش از روی آتش است .سمت چپ :پرش از روی آتش در چهارشنبه سوری ایرانی.

مراسم گومائی که توصیؾ آن رفت به گومای برونی معروؾ است .در مقابل این گومای برونی
گومای درونی داریم که حکایت از سوزاندن کینه ها ،دشمنی ها و تمام صفات و اخالق ناپسند در
وجود خود انسانست .اصوال برپاکردن گوما اؼنای احساسات صلح جویانانه و آرزوی برقراری
آرامش و همدردی و اجتناب از ستیزه جوئی و ؼضب است.
تقدس آب و آتش و خاک در کشتزارها
ؼذای اصلی ژاپنی ها از دیر باز برنج بوده و امروزه نیز برنج است .طریقه کشت برنج هم در
شالیزارهای پر آب صورت می گیرد .پر باری محصول برنج آرزوی مردم است زیرا که ضامن
حیات آن هاست .از این جهت است که در شالیزارها "خدا" نهفته است و مردم در زمان کشت با
بر گزاری جشن و پایکوبی از "خدا" ی شالیزارها کمک می طلبند و در زمان درو به نشانه
سپاس از آن ها مراسم نمادینی برپا می کنند.
در استان می ِا( )三重県＝Mieدر زمان کشت برنج در ماه ژوئن تعدادی از جوانان زن و مرد
(فرتور  )22دست در دست دراطراؾ کشتزار نمادین برنج حلقه میزنند و در حین چرخ زدن
بدور آن با خواندن آواز و پایکوبی از "خدا"ی شالیزار می خواهند تا فعالیتش را آؼاز کند و
پرباری محصول را یاری برساند .شرکت دوجنس مرد وزن دست در دست به نشانه تهیج"خدا"
به افزایش قدرت باروری خود در شالیزار است.

فرتور  2 -22جشن شالیزار در ماه ژوئن در استان می ِا

نمونه جالب دیگری از جشن های کشتزار برنج جشن "وحدت با گ ِِل و الی" شالیزار است .در
استان چیبا جوانان محل با بدن برهنه در متن گِل و الی شالیزار به برگزاری بازی های مختلؾ
می پردازند .گِل و الی شالیزار را به صورت کودکان می مالند ،یا تماشاچیان را با لباس به
درون شالیزار می کشانند تا با گ ِِل و الی بیامیزند .ساکنین بر این باورند که با برپائی چنین جشن
هائی زمین شالیزار را برای باروری بیشتر فعال می کنند .به صورت مالیدن گِل و الی از این
جهت است که درگِل و الی که مخلوطی از آب و خاک است روح "خدا"ی شالیزار ،نماد نو
آوری و شکوفائی نهفته است .گاهی هم به صورت دوده می مالند که نشان "خدای آتش" نماد
گذشته است ،زیرا آتش برای سوزاندن زمین پیر و آماده کردن آن برای کشت جدید بکار گرفته
می شد.
باز در شهری از استان چیبا جوانان در برکه ای مملو از گِل و الی که کنایه از زهدان مادر دارد
هرساله بازی جالبی را انجام میدهند(فرتور  .)23در این نمایش هر شرکت کننده ای می کوشد تا
با قدرت تمام صندوق مقدس یا می کوشی( )神輿＝Mikoshiرا از دست رقیب برباید و از برکه
خارج شود .این جشن تعبیری از تولد دوباره در فصل کشت بشمار می آید.

فرتور  2 -23جشن تصاحب صندوق مقدس در گِل و الی یک برکه(استان چیبا)

اهالی روستا برای زنده نگاهداشت و حفاظت کشتزارها فعالیت های زیادی انجام میدادند که
بسیاری از آن ها جنبه جشن بخود می گرفت .یکی از این فعالیت ها روش گرداندن مشعل های
نمادین در روستا برای دفع آفات کرم های زراعی بود(فرتور .)24
اهالی بر این باور بودند که در تاریکی شب چرخش مشعل های شعله ور باعث پخش گرده ذرات
آتش می شود و درخشش آن ها در آسمان به مانند ذرات جاندار(کرم شب تاب؟) جلوه می کند که
می تواند سبب ترس کرم های موذی بشود و آن ها را فراری بدهد .به این روش مبارزه با ارواح
خبیثه یا "فراری دادن کرم ها" می گفتند .آن ها عقیده داشتند که بیماری های گیاهان بر اثر وجود
ارواح خبیثه است که در تن کرم ها پیکر گرفته است .روز بعد از"فراری دادن کرم ها" به روز
استراحت و تعطیل موسوم بود که اهالی روستا دست از کار می کشیدند.

فرتور  2 -24فراری دادن کرم ها بوسیله گرداندن مشعل های فروزان در مزارع

پی نوشت ها
 - 1سه "ره" اصلی در آئین بودیسم قابل تشخیص است .یکی "ره" بودیسم ابتدائی است که از
زمان خود گوتما بودا حدود  1سال قبل از میالد اشاعه داده شد و به شاخه
هیناینه( )Hinayanaیا ره کهتر(سفینه کوچک) معروؾ است ،عمدتن به سرزمین های آسیای
جنوب شرقی مانند ویتنام ،تایلند ،سیالن و برمه گسترش می یابد .بودیسم ماهاینه()Mahayana
یا ره مهتر(سفینه بزرگ) شاخه دیگری از بودیسم است که عمدتن در چین و ژاپن پیروان
کثیری را جذب میکند .بودیسم واجراینه(( )Vajrayanaیا سفینه الماس) سومین شاخه بزرگ
بودیسم است که عمدتن در تبّت مورد ستایش و پرستش قرار میگیرد .در آئین بودیسم اولیه
منش و پندار و زندگی بی آالیش و عابدانه خود بودا الگوی مریدان او قرار میگیرد و مفهوم
روح و یا یک هستی متافیزیکی قابل تصور نیست .برای رسیدن به مقام واالی بودا باید آموزه
های اورا حلقه گوش کرده ،ممارست های او را آزمود و قابلیت این کار هم محدود به قشر
کاهنان و شاگردان متعصب و جدی این آئین میشد.
در شاخه ماهاینه که عمدتا در چین و ژاپن گسترش می یابد مفهوم روح یا خدا و هستی
متافیزیکی با پندارها و مفاهیم بودیسم تلفیق میگردد .اصوال ژاپنی ها قبل از این که به
بودیسم بگروند پیرو خدایان(نیروهای ؼیبی) بودند .چند خدائی اعم از خدایان فردی،
گروهی ،شهری و منطقه ای و کشوری همه و همه مورد احترام و ستایش قرار میگرفتند.
ژاپن آنقدر مملو از خدایان بوده است که به طنز ،این کشور را دارای فرهنگ "هشت میلیون
خدائی" یا یائویوروزوکامی( (八百万の神＝yaoyorozu-no-kamiمعروفی میکنند .نیرو
یا عامل ؼیبی که به نحوی ،در جائی به یاری و یا سرزنش و ستیز با مخلوقات در می آید
مفهوم خدا(روح نامرعی) را می یابد .ژاپن با داشتن چنین پیشینه فرهنگی به راحتی پنداری
را که نیرو یا هستی مافوق گوتما بودا را مطرح میکند حضم کرد و خود به اشاعه و توسعه
آئین جدید بودیسم کمر بست .اشخاصی به مانند گوتما بودا در آئین بودیسم ماهاینه انسان های
الگوئی هستند که از مراقبت و پشیبانی نیروی نادوگانه و الهوتی برخوردارند .البته تمام
مردم با برخورداری از گوهر بودائی قابلیت صعود به ورای مرزهای خود ،به فضای
الهوتی را دارند.
 - 2می ّکیو( )mikkyouبه مکتب اسرار در آئین بودیسم معنا میگردد ،ولی این واژه که به حروؾ
ژاپنی( )密教نگاشته میشود به باور پژوهشگران به معنای آموزه های می روکو( )Mirokuیا
میترا( )Mitraاست .میترا که واژه سانسکریت آن مایتریا یا میتره( )Maitreyanaاست آموزه
های خود را توسط شاگردان درؼالب مکتب می ّکیو اشاعه داده است .دو مدرسه مکتب اسرار
یا می ّکیو با نام تِن دای شو( )Tendaishuو شین گون شو( )Shingonshuبا موسسین متفاوت
ولی با یک خدای(یا حقیقت نهائی) به نام دای نی چی نیورای( =Dainichi nyorai
 )Mahavairochanaدر تاریخ تحوالت بودیسم ژاپن قابل ذکرست .حتا میتوان پیدایش دین می
ّکیو را جنبش بزرگی در تاریخ فرهنگی بودیسم بشمار آورد .دای نی چی( )大日به معنای
خورشید درخشان ازلی و ابدی(ورای خورشید فیزیکی) است که حیات بخش تمام موجودات
در پهنای عالم بشمار می آید ،و این خود برابر با مفهوم عرفانی میترا قلمداد میگردد .میترا در

آئین میترائیسم ؼربی به "خورشید شکست ناپذیر" ملقب بوده است ،کسی که خورشید فیزیکی
تحت فرمان اوست .دینمرد کوکای( )Kukaiژاپنی موسس مدرسه شین گون شو می ّکیو در
قرن هشتم میالدی است .او با سفر به چین و آموختن مفاهیم و ممارست ها و آزمون های الزم
موسس این مکتب در ژاپن میگردد( .برای مطالعه بیشتر به مقاله "مهرپرستی" از همین
نویسنده مراجعه کنید).
" – 3هما"ی هندوها اشاره به مراسم عبادی و دعاگزاری از راه برافروزی آتش و در بودیسم
ژاپنی "هما" همانا خود مراسم آتش افروزی است.
"هما"ی ایرانیان هم در فرهنگ این کشور جایگاهی بس رفیع دارد .این مرغ بلند پرواز خیالی
نام دیگرش همان "سیمرغ" ،زنخدای ایران باستان است .سیمرغ مرغ انتزاعی گسترده پر در
فرهنگ ایرانیان باستان نماد هم آهنگی ،پرورش ،نوزائی و تکامل بوده است ،که با سوزاندن
پرش برای یاری رساندن در هر کوی و برزنی حاضر میشود .گو این که سیمرغ در ورای
قله های بلند البرز آشیانه دارد هم در اعماق انسان جای میگیرد و هم در پهنای جهان و فضای
کاینات حضور می یابد .اجازه بدهید به تکه زیر که رابطه "هما"" ،سیمرغ" و "آتش" را در
فرهنگ جاودان ایران به زیبائی قابل توجهی ترسیم میکند توجه کنیم:
" «هما» ،در ادبیات ایران ،بنام «استخوان رند» خوانده میشود« .استخوان رند» مجموعه
هسته هائیست که هما ،آنها را ازنو به زندگی میانگیزد« .رند» معنای «انگیزاننده به زندگی
نوین» را دارد ،که فراموش شده است .و مفهوم «رند و رندی» در ادبیات ایران نام همین
خداست(رند آفریت= رند آفریس= زن رند= زنخدای نوساز) که خویشکاریش ،جان بخشی و نوآفرینی است .در
اذهان و به ویژه در ادبیات ایران ،این رد پا باقی مانده است که «هما ،بسیار قانع است ،و فقط استخوان میخورد».
ولی هما یا سیمرغ ،مرؼی شمرده میشد ،که «استخوان مردگان» را نمیخورد ،بلکه«سایه بر آنها میافکند» ،و
دراین سایه افکندن بر آنها« ،با آنها جفت میشود ،و آنها را ،مانند همان «زال» به آسمان ،به آشیانه خود میبرد»،
تا همیشه از گزند و آزار بری بمانند ،و از پستان او شیر بنوشند« .استخوان= است +خوان» ،به معنای «خوان
تخمه ها و هسته ها» است .همه تخمه جانها در زمین ،در آسمان ،در سیمرغ از سر گرد هم میامدند ،و با سیمرغ
میآمیختند و زنده و نو میشدند« .سایه انداختن سیمرغ یا هما بر تخمه جانها ،چه گیاهی چه حیوانی چه انسانی»،
معنای «برافروختن ،یا از نو زنده ساختن» آنها را داشت .از این رو به سیمرغ یا هما ،یا عنقا ،آتش فروز(=آتش
افروز) میگفتند ،چون«آتش» ،اصطالحی برای «تخم» بود(تش= تخشه ،به معنای نی=دوخ است .افروختن نی ،به
معنای «انگیختن زن به آبستنی» .همانسان که باد(وای به= سیمرغ) ،مریم را آبستن میکند - " .نقل از کتاب
"مولوی بلخی و سایه هما" صفحه  25نوشته م -جمالی

 - 4به تعدادی از مراسم معمول "هما" در آئین های هندو اشاره میکنیم:123
آرزوی طول عمر=ََ Aayushya homa

hppt://en.wikipedia.org/wiki/Homa_%28ritual%29

123

آرزوی سالمتی=Dhanavantri
از میان بردن صفات منفی در جهت افزایش اعتماد به نفس=Durga homa
بر مشکالت فائق آمدن=Ganapathi homa
برخورداری از ثروت مادی و سعادت=Lakshimi Kubera homa
تشویق به ازدواج برای مجردین و آرزوی پایداری برای مزدوجین =Mahadevi homa
برای نام گزاری کودکان=Punyahavachana homa
گرم کردن خانه با وسایل مناسب و مطمئن=Vastu homa
تشویق دانش آموزان به آموختن=Vidya homa
آرزوی صلح و هم آهنگی جهانی ،هم آهنگی خود با جهان ،الهام از =Vishwa Shnthi homa

پاکی

آتش"هما"،

 - 5در کتاب مقدس اوپانیشاد( )Upanishadsهندوها "برهمن"( )Brahmanرا چنین معنا
میکنند :الؾ :رویش ،ب :گسترش و فراخ شوی ،پ :تحول ،ج :توسعه یابی" .،برهمن" بُن یا تخم
پیدایش و گردش و تکامل یا اصل جهان و کاینات بشمار می آید" .برهمن" هم از نقطه نظر واژه
شناسی و هم از نقطه نظر مضمون فرهنگی همان "بهمن" در فرهنگ ایران است .بهمن تخم تخم
ها یا مینوی مینوهای کاینات بشمار می آید .عامل اتصال ،پیوند اضداد و برقراری ریتم و هم
آهنگی بین آن هاست" .میان" لقب بهمن و "جگر" عضو درشکم ،میان تن انسان با بهمن این
همانی داده میشود .بهمن(جگر) عامل پیوند دو قسمت باال و پائین تن انسان است.
" - 6آگونی" یا آگنی همان "اَخگر" ،آتر یا آتش در زبان فارسی است .آتش در فرهنگ ایران
باستان نماد همزادی ،نوزائی و جفت و متصل شدن را داشته است .به همین مناسبت است که در
بسیاری از جشن های ایرانیان برافروختن آتش مرسوم است" .اخگر" و آتش از برخورد سنگ
و یا ازدواج سنگ ها حاصل میگردد .از این جهت است که سنگ نیز محل اتفاق ،اتصال و عشق
تعبیر میشده است .سنگ و آتش ارجی هموزن داشته اند .بی هموده نیست که " َح َجر" معرب
"اخگر" ساخته شده است .آتش قبله زرتشتیان و َح َجر(االسود) قبله مسلمانان است.
 - 7در برخی از مناطق که دسترسی به درخت هی نوکی نیست از برگ های درخت
سرو( )Japanese Cedarاستفاده میکنند .درخت سرو نیز بمانند هی نوکی از رسته
( )Cupressaceaeاست( .درخت هی نوکی را در واژنامه فارسی همان سرو معنا کرده اند).
سرو در ف رهنگ ایران باستان مظهر راستی ،صافی و بلندی و تنومندی است که زمین را به
آسمان یا انسان را با خدای خود پیوند میدهد .سرو در عین حال دارای برگ های سوزنی قابل
سوختن است و سوختن و برافروزی آتش نیز نماد پیوند و اتصال بشمار میرفته است.
(ضمنن به مطالب جالبی در باره سرو در صفحه  38از کتاب "مولوی بلخی و سایه هما" نوشته م -جمالی نگاه کنید).

 - 8در مورد ریشه و تاریخ دقیق برگزاری چهارشنبه سوری بین پژوهشگران اتفاق نظروجود
ندارد .آنچه که محرز است چهارشنبه سوری یک رسم رایج در آئین زردشتی نبوده است .از
طرفی برخی معتقدند که این رسم ریشه عربی دارد ولی در جریان تاریخ ویژگی ایرانی بخود
گرفته است .پیروان زردشتی در پنج روز مانده به نوروز با افروختن آتش در حیاط و یا روی

پشت بام های خود به استقبال َف َر َورها میرفتند و هرگز از روی آتش به جهت مقدس بودن آن نمی
پریدند .اما حکایت میکنند که عرب ها اصولن پرستش آتش را منع کردند ولی چون چهارشنبه را
نحس میدانستند برای رهائی از این نحسی آتش می افروختند .ایرانی ها با درایت ،از عمل آتش
افروزی عرب ها مراسم شادی آفرین و الهام بخش چهارشنبه سوری را بنیان نهادند.

طتایش آتش در ایران
چه پرستش آتش چه ستایش آن از دوران قبل از اشاعه آئین زرتشتی در ایران باستان رواج
داشته است .آتش و ارجی که در آئین زرتشتی به آن مینهند یادگار باورهای گذشته گان به این
پدیده فیزیکی است ،بنابراین آتش هرگز در آئین زرتشتی از اصالت برخوردار نیست .اقوام ماد
که به مػ ها معروفند آتش پرست بودند ،124جمشید اولین انسان در باورهای خرمدینان و یا پادشاه
موفق و با صالبت ایران باستان که از فرمان اهورامزدا برای پذیرش پیامبری سر باز زد سازنده
آتشکده(جدول  )1بوده است .کرشاسب یا سام پدر زال ،فریدون و گشتاسپ ،کیخسرو از
پادشاهان پیشدادیان خود سازندگان آتشکده بوده اند .گشتاسپ اولین پادشاهی بود که آئین زرتشت
را پذیرا شد و در پناه او بود که زرتشت توانست دین خود را گسترش بدهد .زرتشت بعد از
گزینش به پیامبری از طرؾ اهورامزدا به گشتاسپ دستور میدهد تا آتش را که جمشید احترام می
کرد پیدا کند .آن را در خوارزم(ازبکستان کنونی) یافتند و به"دارابگرد" پارس آوردند.125
جدول  1آتشکده های ایران باستان از عصرقبل تا بعد از ظهور آئین زرتشت

نام آتشکده
آذر َف َرن بػ
آذر گشسپ
آذر َورداستر
آذر کاسگان
کرکوی
بُرزین
آذر گشسپ
ماه گشنسپ
آتش زرتشت
برزین
آذرگشسپ
بُرزین مهر
آذر َف َرن بػ
آذر َف َرن بػ
آذر َف َرن بػ

جای آتشکده
خوارزم
فردجان(فراهان قم)
َبخالن(پیشه ده)
کاش
سیستان
فارس
اس َنوند
برزه(آذربایجان)
نیشابور
بلخ
بلخ
ریوند
کاریان
کاریان
فسا

نام سازنده
جمشید
جمشید
فریدون
زاب(زو)
کرشاسب
کرشاسب
کیخسرو
کیخسرو
کیخسرو
لهراسب
گشتاسپ
گشتاسپ
گشتاسپ
انوشیروان
انوشیروان

فریدون که معروؾ است به بنیانگزار "مهرپرستی" در ایران ،اولین کسی است که آتشکده بنا
نهاد .روزی که فریدون در جنگ بر ضد ضحاک ماردوش پیروز می شود دستور میدهد تا جشن
و آتش افروزی بر پا کنند .برخی معتقدند این روز را روز مهر یا"جشن مهرگان" نامیدند.
 124زرتشیان برای پرهیز از برچسب آتش پرست به جای واژه مػ از موبد استفاده کردند.
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البته برداشت یا تعبیر از پدیده آتش در دوران مختلؾ تاریخی با تفاوت هائی روبرو بوده است.
آتش بُرزین مهر یا آتش مهر(میترا) در باورهای مهر پرستی پیش از زرتشت رواج داشته است.
مهر یا میترا با خورشید ای ن همانی داده میشد و آتش او نیز نمادی از روشنائی خورشیدی را
تداعی می کرد .خورشید عالوه بر خاصیت روشنائی و حیات بخشی آن الهام بخش برابری و
مهر بوده است .این آتش در دوران ساسانیان بدست انوشیروان بابکان بنیانگزار این سلسله به
آتش ویژه طبقه کشاورزان تبدیل شد.
در عصر ساسانی اقشار مردم را به طبقه موبدان ،سپاهیان و کشاورزان تفکیک و تقسیم می
کنند .موبدان به عنوان نمایندگان اهورامزدا بر روی زمین برای هر طبقه یک نوع آتش تعیین
میکنند .از نوع آتش ویژه می توان به تعلق طبقاتی شخص پی برد" .آتش َف َرن بػ" ویژه موبدان
بودَ .ف َرن به معنای روشنائی یا حلقه نورانی ،و بػ واژه ایست که برای خدا بکار میبردند .پس
روشنائی خدا برای موبدان بود .آتش ویژه سپاهیان "آذرگشسپ" و آتش ویژه کشاورزان " ُبرزین
مهر" تعیین شد .از آن جائی که آتش قبله زرتشتیان است و از ستایش خاص برخوردار ،این سه
طبقه پیش اهورامزدا مورد احترام بوده ،پاسدار گیتی شناخته می شوند .بعد از پراکندگی های
دینی و ترویج تنوع عقیدتی یا کم ارج نهادن به آئین زرتشتی درعصر اشکانیان ،شاهان ساسانی
در راستای وحدت دادن به اجتماع از ساختن آتشکده های خصوصی جلوگیری کردند و در
عوض آتشکده های حکومتی را بنیان گذاشتند .آئین زرتشتی به دین حکومتی تبدیل شد و بطور
طبیعی باید مناسک ،ایده و کنش های دینی هم منطبق با دستورات رسمی صادره از سوی
حکومت شکل بگیرد .در مقابل این سه آتش زمینی ،پنج آتش مینوی داریم که پیش اهورا مزدا
بوده است .آذر برزی سونگهه که به آتش بهرام موسوم است .آتش وهوفریان که با حرارت در
تن انسان و جانوران یکسان دانسته شده است .آذر اوروازیشته که در تن گیاهان است و آتش
وازیشته که در رعد و برق ابرها نهان است .پنجمین آتش به آتش سپنیشته موسوم است که در
عرش خدای زرتشت جای دارد.
بهرام به مانند مهر یا میترا در باورهای پیش از زرتشتی یکی از خدایان هفتگانه روزهای هفته
بود .میترا خدای یکشنبه و بهرام خدای سه شنبه بود .اورمزد همردیؾ آن ها خدای پنجشنبه بود.
خدایان از امتیاز ویژه ای برخوردار نبودند ،در سازگاری و هم آهنگی همزیستی می کردند.
بهرام به مانند میترا در آئین زرتشتی ابقا می شود ولی مقام آن ها به ایزدان تحت فرمان
اهورامزدا کاهش می یابد .آتش بهرام را آتش اصناؾ و عموم تعبیر میکنند که ویژگی همگانی
دارد و اثری از تبعیض طبقاتی در آن دیده نمی شود .به عبارتی این آتش که به چهارمین آتش
اجتماعی خوانده می شود میتواند بوسیله تمام اقشار برافروخته شده مورد ستایش قرار گیرد .آتش
بهرام از شانزده نوع آتش تشکیل شده است -1 .آتش مخصوص سوزاندن جسد -2 ،آتش
مخصوص صنؾ رنگرز -3 ،آتش پادشاه -4 ،آتش فن سفالگری -1 ،آتش مخصوص پخت آجر،
 -7آتش صنؾ رنجدیدگان -3 ،آتش فلزکاران - ،آتش ضرابخانه - ،آتش آهنگری -1 ،آتش
ادوات جنگی -11 ،آتش خبازی -12 ،آتش تقطیر -13 ،آتش سپاهی(مسافر) -14 ،آتش شبان،
 -11آتش ساعقه -17 ،آتش خانه زرتشتی .126آن طور که در کتاب قانون دین زرتشتی ،وندیدا
、３つの火の起源―井本 英一、イラン研究―第６号、2010-大阪大学院言語文化研究科
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تاکید شده است سوزاندن جسد عامل آلودگی آتش پنداشته شده است و گناه بزرگ شمارده می شود
و کیفر مرگ دارد ولی در برهه ای از زمان سوزاندن جسد اجرا میشده است .وندیدا در زمان
ساسانیان نگاشته شده است و به باور بسیاری از پژوهشگران از متونی متفاوت با آئین زرتشتی
در عصر پادشاهان هخامنشی و اشکانی برخوردارست.
فرایند مقدس شدن آتش در آئین زرتشتی قدری پیچیده به نظر می آید .زیرا داستان های متضاد
بسیاری مبنای ستایش آتش معرفی شده است .همان طور که در سطور پیشین هم اشاره شد قبل از
ظهور زرتشت و رواج آئین او آتش پرستی و ستایش آتش در ایران باستان رواج داشته است و
زرتشت با سعه صدر بسیاری از باورها و کنش های دینی پیشینیان از جمله ستایش آتش و آب و
ؼیره را به دین خود ملحق کرده است" .مزدا" که لقب خدای آتش یا"آذر" است به "روشنائی
بزرگ" معنا می شود 123و این مزدا در واژه و مفهوم "هورمزد" یا اهورامزدا ،خدای نیک
زرتشتی ،خدای روشنائی بی نهایت ،جایگاه فرزندی پیدا میکند .از طرفی ایزد مهر یا میترا که با
خورشید این همانی داده می شود در پانتئون(دربار) اهورامزدا به فرزند او منتسب است.
بنابراین جای شگفتی نیست که "مزدا" را برابر با "میترا" پنداریم و اهورامزدا را در جایگاه پدر
میترا ،روشنائی ورای خورشید یا نور بینهایت بشناسیم ،که البته همین طور هم هست( .تثلیث در
آئین زرتشتی از اهورامزدا ،میترا و آناهیتا ترکیب یافته است).
رابطه روشنائی با آتش در استوره آفرینش اهورائی که یکی از سه ایده آفرینش در زرتشتی است
بخوبی مشهود است .در بُندَ هِش کتاب استوره آفرینش جهان خاکی می آید که اهورا مزدا یا
اورمزد از روشنائی بینهایت خود تنی کامل از آتش می سازد ،که از سر آن آسمان ،از پای آن
زمین و از دست چپ آن انسان(گیومرث) و از دست راست آن گاو را می آفریند .از موی این تن
آتشین گیاه و از اشک آن آب پدید می آید .گیومرث اولین انسان در آئین زرتشتی است که در
نهایت بدست اهریمن نابود می شود ولی از خون او هوشنگ زائیده می شود .جای شگفتی
نخواهد بود که ذرات هستی و بخصوص انسان را از گوهر آتش بدانیم که هر آن شعله سر
میکشد و در صدد پرواز به آسمان است .شاید بتوان گفت این اولین مناسبت ایجاده شده است تا از
آتش درونی تعبیر یا توصیفی معنوی و عرفانی تولید کنیم .آتش درون جانداران و بخصوص
انسان منبع جوشش توانائی های جسمانی و شعوری خواهد بود که هم خود زاینده و نوآورنده و
گرم کننده و پرورش دهنده است که محدودیتی در برابر بالندگی خود پذیرا نیست .از این جاست
که آتش به عنوان نماد روشنائی بینهایت اهورامزدا قبله مومنیان زرتشتی می شود(فرتور .)25
فؿتيتی ُبی ثب ربهَ مفیؼ ػؿ ٌُگبم ػجبػت ثب لـاؿ گـفتي ؿّثـّی لجلَ آتو ثـای رلْگیـی اف
آلْػٍ ىؼى آتو اف هبمک مفیؼی کَ ثیٌی ّ ػُبى آى ُب ؿا هی پْىبًؼ امتفبػٍ هی کٌٌؼ .فیـا آى
ُب ثـ ایي ثبّؿًؼ کَ صتب ػم ّ ثبفػم ػؿ ٌُگبم اّمتبعْاًی آتو ؿا آلْػٍ هیکٌؼ .ػؿ ًّؼیؼا کتبة
لبًْى فؿتيتی ُب رـم ُبی ثنیبؿ مٌگیٌی ثـای افـاػی کَ مجت آلْػٍ ىؼى آتو هی ىًْؼ ػؿ
ًظـ گـفتَ ىؼٍ امت .مْفاًؼى ًؼو ػؿ آتو رـم هـگ ؿا ثَ ُوـاٍ ػاؿػ .صتب پـیؼى اف ؿّی
آتو ػؿ هـامن چِبؿىٌجَ مْؿی کَ اف ػّؿفهبى ُبی ػیـیٌَ ثَ ؿمن هلی ایـاًی ُب تجؼیل ىؼٍ
امت ػؿ فؿتيتی هؾهْم ػاًنتَ هیيْػ
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استوره تجربه آتش هوشنگ نیز مبنائی برای ستایش آتش یاد شده است .هوشنگ در هنگام شکار
ماری را می بیند که بقصد کشتن آن سنگی را پرتاب میکند که بر حسب تصادؾ به مار نمی
خورد ،بلکه به سنگ دیگری اصابت می کند و از اخگر حاصل شده در محل آتشی بر پا می
شود که مورد شادی و رضایت هوشنگ قرار می گیرد .هوشنگ دستور بر پائی جشن باشکوهی
از آتش را میدهد که مبنای جشن سده می گردد.

فرتور  2 -25محراب و قبله زرتشتیان در عبادتگاه

فرتور  2 - 26آتش جشن سده و دعا خوانی توسط پیروان آئین زرتشتی در ایران

از آن زمان به بعد ستایش آتش مرسوم و به احترام از آن جشن و نماز خوانی بر پا می شود .سده
در روز دهم ماه بهمن ،روز آبان یا آناهیتا ،چهل روز بعد از یلدا مخصوصا در بین پیروان آئین
زرتشت گرامی داشته میشود(فرتور .)27
با وجود این که این جشن از جمله میراث های باور زرتشتی نیست ولی در طول تاریخ فرهنگی
ایرانیان بوسیله این دین پذیرفته شده و هرساله با شکوه برگزار می شود .در باره واژه "سده"
نظرات متفاوتی بیان شده است .بنابر نظر دکتر مهرداد بهار "سده" به چم(معنی) پیدایش و
آشکار شدن است و جشن سده برگزاری روز چهلم ایزد مهر(شب یلدا) انگاشته می شود .بیرونی
"سده" را برابر با عدد صد دانسته و گفته است که هرگاه بشمارند تا نوروز؛ صد شب و روز
بدست می آید .یا این که سده مصادؾ با صدمین روز از فصل زمستان در تقویم کهن ایرانیان
باشد .در تقویم کهن دو فصل یا چهره وجود داشته است .فصل اول تابستان هفت ماه سی روزه و
فصل دوم زمستان پنج ماه سی روزه بوده است.
پیدایش آتش از برخورد و اصطهکاک دوسنگ به تعبیر این همانی گوهر سنگ و آتش می
انجامد .سنگ نیز در ایران باستان به مانند باورهای ژاپنی(به صفحه  3نگاه کنید) در دل خود
خاصیت نوزائی و نوآفرینی پیدا میکند .بی جهت نیست که در مقابل آتش که قبله زرتشتیان است
سنگ سیاه(حجراالسود) کعبه قبله مسلمانان می شود.
از طرفی به نقل از پیروان اولیه دین زرتشت پیدایش آتش و تقدس آن به نحو دیگری معرفی می
شود .به عنوان مثال در شاهنامه اسفندیار پس از گرایش به این آئین می گوید که زرتشت آتش را
از پیش خدا از بهشت به ارمؽان آورده است:
که با مجمر آورده بود از بهشت
بر افروختم آتش زردهشت
به ایران چنان آمدم باز جای
به پیروزی دادگر یک خدای
به بت خانه ها در ،برهمن نماند
که ما را به هر جای دشمن نماند
این شاهد در تضاد با پیام زرتشت به اولین پیروی خود یعنی گشتاسب است که او را برای
جستجوی آتش جمشید وادار می کند.
تقدس آب در فرهنگ ایران
جشي تیزگاى یا جشي آب -اف ػیـ ثبف ػؿ میقػُن هبٍ تیـ ُـ مبل ريي تیـگبى ثـ گقاؿ هیيؼٍ
امت .ػؿ امتْؿٍ ُبی ربّیؼاى ایـاى ػؿ چٌیي ؿّفی کَ ىـّع فَل گـهب ّ عيکنبلی امت
متبؿٍ تیيتـ(متبؿٍ هتؼلك ثَ ایقػ هِـ کَ ىجآٌُگ ًیق گفتَ هیيْػ) ثب صـاؿت اف آموبى ثبؿاى
هیجبؿػ .ػؿ چٌیي ؿّفی ثقؿگنبالى ثب اػای"ًیبه هِـ" ّ "ًیبیو عْؿىیؼ" ريي ؿا آغبف
هیکـػًؼ ّ ثِوؼیگـُؼیَ هیؼاػًؼُ .ؼایبی ؿا ثب ؿّثبى ؿًگیٌی کَ ًيبى اف ؿًگیي کوبى صبٍل اف
ثبؿاى هی ثْػ فیٌت هیؼاػًؼ .ػؿ اًتِب ثچَ ُب ایي ؿّثبى ُبی ؿًگیي ؿا ثَ ػمت عْػ هی پیچیؼًؼ
ّ ثب آة پبچیؼى ثَ یکؼیگـ ػؿ ىْؿ ّ ىؼف ثَ ثبفی هی پـػاعتٌؼ .ایي ريي ثَ هؼت ػٍ ؿّف
اػاهَ هی یبفت ّ ػؿ ؿّف آعـ ثچَ ُب ؿّثبى ُبی عْػ ؿا ػؿ ُْا ؿُب هی کـػًؼ تب ثَ ایقػ"ثبػ"
مپـػٍ ىْػ.
تیيتـ(ػة اکجـ) متبؿٍ ػؿعيبًی امت کَ صتب ػؿعيو آى اف عْؿىیؼ ُن لْی تـ امت ّلی ثَ
رِت فبٍلَ فیبػه اف فهیي چيوگیـ ًینت .ایي متبؿٍ ػؿ ىت یلؼا ىت تْلؼ ایقػ هِـ(هیتـا)

ػؿ آموبى تبؿیک ثَ ّرَ فیجبئی هی ػؿعيؼ ثَ گًَْ ای کَ ثَ عْؿىیؼ ىت هْمْم امت،
ػؿعيو متبؿٍ تیيتـ ػؿ ىت یلؼا ؿا هٌبػی تْلؼ فّػٌُگبم هیتـا ػؿ ؿّف یلؼا تؼجیـ هی کٌٌؼ.
"ًیبیو هِـ" یب "ًیبیو عْؿىیؼ "ػؿصیي ريي تیـگبى ُوچٌبى تبحیـات ثبّؿُبی آئیي
هِـپـمتی ؿا تؼاػی هیکٌؼ
تمذص آب در آئیي هٌذائی -پیروان آئین صابئین یا صابیان( )Sabeanآب را پرستش می کردند.
آن ها قبل از آئین زرتشت به عنوان "مجوس اقدمین" فعال بودند و باقی مانده آن ها که به مومنین
ماندائی( )Mandaeismموسوم هستند در اهواز کنونی ایران ؼسل در آب جاری را از فرایض
اساسی دین خود میدانند .در باره وجه تسمیه دو واژه "صابی" و "ماندا" لزومن نظرات یکسان
ابراز نشده است .برخی صابی را "زابی" منسوب به زاب که آب باشد را حقیقی میدانند و زاب
نام دو رود بزرگ در ؼرب ،در سر حددات ایران و عراق بوده است .آن ها پیروان آئین مهر
بودند و در زمان پادشاهان اشکانی که به این دین ارج وافر روا داشته میشد و به عنوان دین
دولتی شناخته می گردید از عزت و احترام شایانی برخوردار بودند .روز یکشنبه را که در بین
مهرپرستان (میترائیست ها) روز مقدس والدت مهر(ایزد آفتاب) تعبیر میشده است ستایش می
کردند.
(در یادنگاشته های پیروان"عیسا ناصری" ...از ایزد بانوی آرتمیس که همان"آناهیتا" می باشد،
یاد شده که پرستیده مردم آسیا و سراسر جهان بشمار می رفت و نگاهبان سنگ مقدسی بود که از
آسمان به زمین آمده بود -پیامبر آریائی ص .)1 7
12
"ماندا" به نظر جمعی از واژه مادا یا "ماد" مشتق شده است ولی فولتس در کتاب"معنویت در
سرزمین آزادگان" ماندا( )Mandaرا یک واژه آرامی و به معنای "معرفت" می داند .ماندائی ها
هم یکشنبه را روز اول هفته ،روز تولد ایزد مهر مقدس میدانند .آن ها از پیروان حضرت
یحیی( )Johnsو در بین اعراب به مومنین حنفی موسوم اند.
ماندائی ها در جوار رودخانه و یا آب های جاری منزل دارند و مراسم ؼسل خود را که
"رشامه" نامیده می شود در آب های جاری بر گزار می کنند .آن ها خود را در جامه سفید می
پوشانند (فرتور ،)23کمربندی پشمین و سپید به دور کمر و دنباله دستارشان را به دور دهان می
بندند .آن ها که به سپیدجامگان مندائی معروفند با "یردنا" یا وضو گرفتن با آب جاری و بوئیدن
آب مراسم ؼسل خود را با خواندن سرودهای مذهبی و یاد خدا به انجام میرسانند( .یکی از
فرشتگانشان "بهرام" نام دارد و قانونهایشان بسی همساز با کتاب وندیدا "قانون ضد دیو مزدائی
ها" می باشد .مقام روحانی را "ریشا" می نامند که یادآور دینمردان تمدن آنشان و شوش"ایالم"
بوده و دامنه اش تا هند کهن نیز کشیده شده که در آنجا به گونه"ریشی" می خوانده اند -پیامبر
آریائی ص  .)1 3مراسم "رشامه" شباهت بسیاری با مراسم"می سوگی" ژاپنی دارد.
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فرتور  2 -27مراسم "رشامه" یا ؼسل در آب های جاری در دین ماندائی(تصاویر از خبرگزاری مهر
است)

بن مایه:
１．火と水の祭りー民俗文化の源流を探るー淡交ムック、1996.5.2
２．瓜生 中：知っておきたい日本の神話、2007,角川文庫１４９３８
(استوره های ژاپن که آگاهی بر آن ها الزمست -ناکا اوچوو)
جالب است که نویسنده در ابتدای این کتاب انگیزه نگارش آن را در رابطه با یک جوان ایرانی میداند که از ریشه های
هویتی خود در نهایت ؼرور صحبت میکرده است .جوان ایرانی در حالی که از ریشه هویت خود در استوره های
اسالمی(!) به خود می بالد از نویسنده در مورد ریشه هویتخودش سوال میکند که نویسنده از جواب مناسب در می ماند.
همین آشنائی با جوان ایرانی و برانگیختن اوعامل نگارش کتاب مزبور میگردد( .بعید نیست که نویسنده استوره های
ایرانی را به تعبیر خود اسالمی فرض کرده باشد زیرا که ما چیزی به نام استوره اسالمی نداریم) .
、３．３つの火の起源―井本 英一、イラン研究―第６号、2010-大阪大学院言語文化研究科
）言語社会専攻（専攻言語ペルシャ語
４．http://wadaphoto.jp/maturi/kasima3.htm

５．IMOTO Eiichi, Influence of Iranian Culture to Japan. In Journal of Iranian
Studies(Iran Kenkyu), Vol II, 2006--- イラン研究、第２号、2006
６．封印された日本古代史 ミステリー、久慈 力 著―2008 Gakken-pp130

مولوی بلخی و سایه هما" نوشته م -جمالی７．
８．hppt://en.wikipedia.org/wiki/Homa_%28ritual%29
９．پیامبر آریائی -ریشه های ایرانی در کیش های جهانی .امید عطائی فرد -تهران :عطائی13 7 .
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