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   ژاپن فرهنگ  رهای استوره ای و دينی درباوتحول 
  

  جمشيد جمشيدینگارش 
  پيش گفتار

ساختارهای . جامعه انسانی از سخت افزارها و نرم افزارهای ويژه خود برخوردارست
فنی و خدماتی جامعه که تامين کننده جان و مال و زندگی روزانه مردم است از جمله  -اقتصادی

د ناشتراکات دينی و عقيدتی جامعه که فرهنگ نيز ناميده ميشوسخت افزارها و  رسوم و آداب و 
به عبارتی مناسبات اجتماعی ظاهر جامعه و . را تشکيل ميدهند ی جامعهاز جمله نرم افزارها

ظاهر جامعه انسانی هميشه و در هر برهه از زمان و مکان از . شمارده ميشوند آنفرهنگ باطن 
   . ستبوده و هبرخوردار بين آن هاناگسستنی  پيوندو باطن و 

در تاريخ بشری تجربه شده  تا بحالکه انسانی اجتماعی  سازمان هاینمای کلی اشکال  1شکل 
  . به نمايش ميگذارد هر دوره از تحول اجتماعیمتناسب  نوع فرهنگبا در رابطه را اند 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .شده است غالب هم عصر آن نشان دادهبا فرهنگ  رابطه بين تکامل سازمان اجتماع در اين شکل 1شکل 
نقش  )Mythos(در جامعه ای که مناسبات بين مردم از راه شکار و هم آوردی شکل ميگيرد استوره ها

، در جوامع فئودالی و جامعه صنعتی نقش قانونمندی و روش )Theos(در جامعه کشاورزی دين. بسزائی دارند
) Holos(نده که در انتظار آن هستيم فرهنگ فراگير، همه جانبهدر جامعه آي. کارآمدی دارند )Logos(عقالئی

فرهنگ در رابطه دوطرفه بر روی  اجتماع و. پرهيز خواهد شد) اقتصادی، تکنيکی(که از پيشرفت يک جانبه 
  .از مرحله گذشتن به معنای حذف و يا از روی آن عبور کردن نيست. يکديگر تاثير ميگذارند

هرچه محتوی . بعبارتی شامل کردن مرحله قبلی تحقق می يابدمرحله فرودست و همرحله فرادست پس از تجرب
مرحله قبلی دقيقتر، ژرفتر و همه جانبه تر تجربه گردد پايه های مستحکم تری برای جلوس و تکامل منجسم 

  )برگرفته شده است 1اين شکل از بنمايه (. مرحله بعدی ايجاد خواهد شد
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ملزم به شامل کردن   ،هر تحولی به سطح زبرين. ه اتفاقی نيستندحوالت در ظاهر و باطن جامعت
بنابراين هر تحول اجتماعی محتاج زير سازها و . و اساس قرار دادن سطح زيرين خود است

تعادل و هم آهنگی بين ظاهر و باطن اجتماع ضامن بقا و تحول . شرايط الزم برای تحول است
طح زيرين را انکار کند و يا بطور الزم آن را در بر جهش وار که س تغيير. آن اجتماع ميباشد

  .يا با شکست فوری روبرو ميشود و يا بيمارگونه و مسخ زده به بيراهه سوق می يابد ،نگيرد
زندگی يک ملت در محدوده سرزمين خاصی از زبان  روندو کشور پيدايش چگونگی رد يابی 

رفتارهای اجتماعی، خلق فرهنگی،  -ينیباورهای د يابیدر ريشه ارزشمند  یاستوره کندوکاوش
در هر به عبارتی پی گيری ژرفای هويت يک ملت . می باشد آن ملتوخوی و هنجارهای فردی 

چرا که استوره  .عبور کند ی آن ملتاستوره ها پايدارناگذيرست تا از پهنای گسترده و مرحله ای 
 سپس خودبيرون آمده و داقت يک ملت در نهايت بی آاليشی و صها از تجربه مستقيم زندگی 

تر که ه ساد .تشکيل داده استدر دوران تاريخی را آن ها فردی و اجتماعی الگوی زندگی 
  .بگوئيم، مطالعات فرهنگی بايد از ريشه ها که همانا انگاره های استوره ای است آغاز گردد

آن در سرنوشت  نقشاستوره های ژاپن پايه های فرهنگ دينی اين کشور را تشکيل ميدهند که 
شناخت فرهنگ ژاپن بدون کند و کاوش در  .زندگی اجتماعی اين کشور حائز اهميت است

، تنها دين ژاپنی )Shinto(شينتواستوره های ژاپن پايه دين . استوره های اين کشور ميسر نيست
دين  .ميالدی در اين کشور بوده است ششمآئين بوديسم در قرن  جايگزينیها تا قبل از معرفی و 

هشت ميليون "اصطالحن به دين است شکل گرفتهباورهای چند خدائی  که بر شالوده شينتو
که تحت نفوذ  استوره ها با وجود اين. ملقب گرديده است )yaoyorozu-no-kami(" خدائی

اجتماعات ساختاردر رابطه با در پهنای اين کشور فرهنگ چينی از زمان های بسيار دورتر 
رواج داشته است برای اولين بار در نيمه اول قرن آن  )وکشاورزی ابتدائی ماهی گيری،(اوليه
به دستور  ساختار اجتماعی کشاورزی و فئودالی اين کشور،همزمان با ظهور ميالدی هشتم

 نی هون شوکیو  )kojiki(کوجی کیدردو کتاب  به سليقه او امپراتور وقت جمع آوری شده و
)nihonshoki( از البته بايد توجه داشت که بعد از يک برهه کوتاه   .رددميگ تنظيم و تاليف

مجددن پيروان خود را که اين آئين تحت فشار آئين بوديسم رونق خود را از دست داد ولی زمان 
. آن با آئين بوديسم جان تازه ای کسب کرد تلفيقیمستقل و يا در شکل بصورت دينی  بازيافت و

در تمام نيروی نامرعی جنباننده  ،و يا جان" روح"وجود استوار بر اعتقاد  شينتو ديناساس 
يا جان " روح"و آن چه که . ميباشد) در معنای عرفی آن(موجودات اعم از جاندار و بی جان

جسم، خدای  ممکنست" خدا"اين. را کسب ميکند" خدا" منزلتچه بسا بر حسب موقعيت دارد 
 درگيرآن که انسان مقوالتیو تمام ، گذشته در در قيد حيات يا ، گياه، حيوان و انسانمصنوعات

 بوده،دينی برخوردارتوجيه از تجربه ميگردد  مردم آن چه که در زندگی روزانه. باشداست 
 فرتور() jinja(که به جين جا شينتوئی )ستايشگاه(يان در معابد"خدا". دارد ئی"خدا"ارجگوهر و 

  .بشتابندها آن  ياری ند تا بهخودن ناميده ميشوند منزل دارند و در انتظار دلباختگا )1
غير . وجود داشته باشد هزار جين جا در گوشه و کنار ژاپن 120حدود تخمين زده ميشود 

 .جين جا محروم باشندحداقل يک اپنی ها در حوالی محل سکونت خود از وجود ممکنست که ژ
 )2 فرتور()鳥居=tori-i(نشانه بارز جين جاها دروازه سمبوليک ورودی آنست که توری ای

اين نام   شگرانپژوهبسياری از توری ای به معنای آشيانه مرغ است که به باور . ناميده ميشود
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که در قرن هفتم در  و يا سيمرغی ايرانيان باستان است" مرغی"بر گرفته از فرهنگتلويحن 
   .وارد فرهنگ ژاپن شد )飛鳥＝Asuka(آسکاعصر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 神社＝jinja(معبد 1 فرتور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )شينتو معبد(جين جادروازه ورودی  )鳥居＝tori-i(توری ای  2 فرتور
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  در استوره آفرينش سرزمين ژاپن
غالب بود مرزی بين آسمان و زمين وجود " 1درهم ريختگی"بسيار دور که در زمان های 

از زمين  ومان جدائی آس نشان از آغازتابيد که  آسماناز روزنه ناگهان شعاع نوری .  نداشت
در فرآيند استقرارکامل سرزمين ژاپن خدايان بی شماری با مسئوليت های متفاوت . ميداديکديگر

 تولدساز وکارهای الزم برای در ابتداء پنج خدا متولد شدند که مسئوليت تدارک . جلوس ميکنند
 )Amatsukami( کامیآماتسونام کلی اين پنج خدا را  .)1 جدول(سرزمين ژاپن را بعهده داشتند

در هم "آمه نومی ناکانوشی، اولين خدای قدرتمندی است که راه برون رفت از شرايط. ناميدند
خدای  چهار .را باز کرد و بنابراين حکومت بر آسمان را به عهده خود ميگيرد ملکوت "گیريخت
را ولی چون مجردند پيکر خود  مسئوليت آفرينش سرزمين ژاپن را بعهده دارندعمومن ديگر

خدا متولد ) زن ومرد جمعن هشت(بعد از پيدايش هفت خدای اصلی چهار جفت .آشکار نمی کنند
  .در آسمان باقی ميمانند از خاصيت زايش کودک محروم بودندآن ها نيزچون ميشوند ولی 

   
  .خدايان اوليه که مسئوليت آمادگی آفرينش سرزمين ژاپن را به عهده داشتند 1 جدول

  توضيحات  )انگليسی(نام خدايان )یفارس(نام خدايان  
  حکومت بر آسمان Amenomi-nakanushi  آمه نومی نا کا نوشی  1
  توليد و آفرينش Takami-musuhi  تاکامی موسوهی  2
  توليد و آفرينش  Kamu-musuhi  کاموموسوهی  3
  .از بوته نی درون گل و الی متولد ميشود Umashiashi- kabi  کا بی اوماشی آشی  4
  .از گوهر ابدی خدايان برخوردارست Ameno-tokotachi  نوتوکوتاچیآمه   5
  .نماد هستی ابدی سرزمين ژاپن لقب گرفت Kunino-tokotachi  کونی نوتوکوتاچی  6
   Toyokumono  تويوکومونو  7
  

خدايان بعدی که متولد ميشوند نقش بسيار مهمی در شکل دهی سرزمين ژاپن و آينده فرهنگ اين 
که خاصيت  )Izanami(ايزانامیکه ويژگی نرينه و  )Izanaki(ايزاناکی. نندکشورايفا ميک
متصديان باد، (شمار آينده ژاپن از اين دو خدا بود که خدايان بی.  د متولد ميشوندمادينگی دار

متولد ميشوند و فرهنگ چند خدائی و يا  )کوه، دريا، رودخانه، درخت و سبزی و جنگل و غيره
" ايزا"واژه  .اين کشورشکل ميگيرد )Yaoyorozu-no-kami( "خدائیهشت ميليون "فرهنگ 

به " می"به معنای جنس مرد و پسوند" کی"در پيشوند نام اين دو خدا به معنای دعوت وپسوند 
سرزمين ژاپن متولد " فرزندان"اين دو خدا  مجاورتاز نزديکی و . معنای جنس زن است

به آن ها . را مسئول شکل دهی سرزمين ژاپن ميکند در آسمان اين دو خدا آماتسوکامی. ميشوند
به  عمل جفت گيریبا آن ها را تا جزاير ژاپن را شکل دهند و  مقدس می بخشديک سرنيزه 

سرزمين ژاپن در اين مرحله به صورت يک لکه . افزايش نسل خود بر روی زمين تشويق ميکند
ين دو خدا بايد با استفاده از سرنيزه که ا شناورستبر روی دريا و لرزان  نامتعادلژله مانند 

ند قطره آب همراه با نمک دورپس سر نيزه را از آب که بيرون آآن را مخلوط کنند و س ،مقدس

                                                  
1 chaos 
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پس از جلوس بر روی سطح . د داديچکد جزيره های ژاپن را شکل خواهکه از سر اين نيزه م
از جهت مخالف اث ميکنند و برای مجاورت با هم ابتداء يک ستون مقدسی احدزمين اين دو خدا 

با وجود . را دعوت به مجاورت ميکند) مرد(ايزاناکی) زن(ايزانامیابتداء . بر گرد آن می چرخند
از اين دعوت دلخوش نيست و از اجابت آن اکراه دارد ولی ناگزير آن را می  ايزانامیاينکه 
و زود  لرزان يری ژله مانندفرزندانی که از بين آن ها متولد ميشوند ناتوان اند و جزا. پذيرد
را که پس از سه سال هنوزنمی  ،)ヒルコノミコト(هی روکونومی کوتوفرزندان خود .  گذرند

 ساخته شدهنی از درون يک قايق بود ) هی رو(زالو و به مانندتوانست روی پای خود بايستد 
  . 2ميگذارند و در دريا رها ميکنند

آمات . در ميان ميگذارد در آسمان سوکامی آماترا با ناموفق خود جريان ) مرد(ايزاناکی
امات  ).زن(ايزانامیانجام بدهد نه ) مرد(ايزاناکیپيشنهاد ميکند که دعوت اول را بايد  سوکامی
اين بار طبق آموزش خدايان آسمان از  ايزاناکی .3برتری مرد بر زن را تاکيد ميکند سوکامی
به دور ستون مقدس می چرخند و عمل دعوت ميکند و در جهت مخالف يکديگر ) زن(ايزانامی

و  )Awajishima(از ميان اين دو خدا ابتداء جزيره آواجی شيما. مجاورت به خوبی انجام ميگيرد
ژاپن  کوچک و بزرگ، و جمعن هشت جزيره )Kyushu(، کيوشوو)Shikoku(شی کوکو سپس

  .)2شکل (دنبا موفقيت شکل ميگير
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  که در استوره ها شکل گرفتند )مرکب سياه(ژاپنهشت جزيره   2کل ش
  

                                                  
اين بچه را يک ماهيگير در . داستان اين بچه خدا شباهت بسيار زيادی با داستان تولد و پرورش موسا دارد   2

ميگيرد و بزرگش ميکند که بعدن از روی همدردی و رقت  از آب) Nishinomiya=西宮(شهر نيشی نومی يا
  .ميکند که در معبد نيشی نومی يا مورد پرستش قرار ميگيرد ابی سواو را تبديل به خدائی در اين شهر به نام 

صاحب نظران، زمينه  برخورد تبعيض آميز به رابطه مرد وزن و تاکيد روی برتری مرد بر زن در فرهنگ    3
  . را تحت نفوذ فرهنگ کنفسيوسی چين ارزيابی ميدانند ژاپن باستان

 کيوشو

 اوسانوشيما

 ای کی

 شيکوکو

آواجی شيما

ساتوشيما

 تويوآکی تسوشيما
 تسوشيما
 ايزومو
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ازاينجهت است که دو خدای مزدوج . سرزمين ژاپن هنوزکامل نيست بايد ادامه يابد معماری
خدايان باد، رودخانه و جنگل و . به زايش خدايان متعدد ديگر ادامه ميدهند ايزانامیو  ايزاناکی

 shinbu(حکايت ميشود که امپراتورشين بو. 4به شمار می آيند او غيره از نوادگان آن هدريا 
tenno(5  ياماتوموسس سلسله)yamato chotei( آخرين . از نوادگان خدای دريا بوده است

است ولی با اين  )hino kagu tsuchi(تسوچیهی نوکاگو ميزايد خدای آتش ايزانامیخدائی که 
 يومی مردگان یدنيا به و ن بجان آفرين ميگويددر آتش فرزند خود جا ايزانامیزايمان خود 

با خوردن از غذای دنيای مردگان به رغم  امیانايز. می پيوندد yomi-no-kuni(6(نوکونی
به موجود برگشت ناپذير که به دنيای مردگان مراجعه ميکند تا او را برگرداند خواهش شوهرش 

هر کسی که با ديگری در . القی استاين تکه حامل يک اصل اخ(. به سرزمين ژاپن بدل ميگردد
جهت ه از طرفی ب ماتم همسر خودشوهر در  ايزاناکی.) يک سفره غذا خورد نبايد به او پشت کند

را از  اين نوزادکينه ای که از فرزند آتش يا قاتل همسر خود در دل می پرواند تصميم ميگيرد 
ازتوليد هرگز ولی .  ا ميکشدبا خنجری که در کمر دارد فرزند آتش خود ر. ميان بر دارد

سه در نهايت  ايزاناکی. نمی گردد خستهتوسط خود برای گشايش سرزمين ژاپن  ان بعدیفرزند
فرزند از چشمان و بينی خود توليد ميکند که آن ها نقش بسزائی در تحوالت بعدی جامعه 

آتش ) خدای(فرزند در اينجا بد نيست يادآوری بکنيم که از خون .فرهنگی ژاپن ايفا خواهند کرد
که  ميشوند کوهو  آبفرزندانی ظاهر ميشوند که تبديل به خدای رعد و برق،  ،پس از کشته شدن

  .مولد پنج نوع غّله اند
  )خورشيدخانم(خدای خورشيدزنتولد 

از چشم ، )天照大御神＝Amaterasu-omi-kami(آماتراسخدای زن ايزاناکیاز چشم چپ 
 )susano-o(وسوسانوخدای مرد و از بينی او  )tsukuyomi( تسوکويومیخدای راست او

خدای (آماتراس. را هم مشخص ميکند و خواهروظيفه اين سه برادر ايزاناکی .ظاهر ميشوند
صدارت جهان ) خدای ماه(تسوکويومی، به ميکند )ملکوت(را مامور و مصدر آسمان) خورشيد

  .را واگزار ميکند وفانو ط ماموريت نظارت بر دريا و دشت ها وسوسانوشب و باالخره به 
از او سرپيچی ميکند و هميشه مشغول  وسوسانودو فرزند اول از فرمان پدر متابعت ميکنند ولی 

از گريه . بوده، برخالف عرف خدايان ريش ميگذارد و موهای سرش را بلند ميکندگريه و زاری 
بر اين باور است که  ايزاناکی. درياها طغيان ميکنند، دشت ها ويران ميگردند وسوسانوو زاری 

ناخن های او  را قيچی تصميم ميگيرد بنابراين  را تصاحب کرده، ووسوسانروح پليدی جسم 
سرخورده و  سوسانوو  .کندخدايان ترد  جرگهاو را از کند، موهای سرو ريشش را بتراشد و 

                                                  
در اجزاء طبيعت گوهر خدائی را تداعی کردن واز اين راه آن ها را مقدس قلمداد کردن خود آموزشی در    4

بی . تقدس طبيعت احترام و مواظبت و مراقبت از آنرا طلب ميکند. جهت حياتی و ارزشمند دانستن طبيعت است
فرهنگ ژاپن را فرهنگ ) Takeshi Umehara(نشمند مشهور بودسيم ژاپن تاکشی اومه هاراجهت نيست که دا

  .معابد را در ژاپن عمومن در مکان های سرسبز از جمله باالی کوه ها بنا ميکنند. سبزی و طبيعت ميداند
فاوت سلسله زمانی که قدرت و سياست با باورهای بی آاليش رايج فرهنگی آميخت ميتواند با تعبيرات مت  5

و باالخره قدرت بيشتر، تقدس بيشتر و تقدس . مراتب خدائی را بر حسب درجه قدرت و نفوذ سياسی اختراع کند
  .بيشتر فرمانروائی بيشتر ومطلق تر سرانجام آن خواهد بود

 ايزاناکی هم. دنيای مردگان دنيای پليدی است که هرکس پس از بازگشت از آن بايد خود را طهارت بدهد  6
همين کار را ميکند و پس از طهارت و شستشوی جثه، در حال طهارت صورت خود است که سه فرزند ديگر را 

  .می آفريند
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ر خود می باالخره به خواه. دلتنگ سعی ميکند به خواهر خود درآسمان نزديک شده ودرد دل کند
ت ميکنند و حتا به ياری يکديگر خدايان مرد و پيوندد و هردو با جاری کردن سوگند با هم موّد

  .7هم می آفرينندرا زن ديگری 
دست از شيطنت بر  سوسانوو. دوام نمی آورد طوالنیولی پيوند دوستی خواهر و برادر زمان 

با طوفان سهمگينی که  سوسانوو. 8نمی دارد وگاه و بيگاه به تخريب در آسمان مشغول ميشود
و در اين برهه است که  را فرسايش ميدهد) خدای خورشيد(آماتراسطاقت زنخدا ايجاد ميکند 

نهان شدن . در امان باشد سوسانووتا از دست  سنگی مخفی ميکند غارخود را در  آماتراس
ترفند و پنهان شدن  اين داستان .فراگرفتن هماناسراسر دنيا را ظلمت زنخدا خورشيد همانا و 

  .استوره های ژاپن استهای  تکه مشهورتريناز سنگی يکی غاراز  آماتراسبيرون آوردن 
بيرون از غار با شکايت از شمار که تعداد آن ها را هشت ميليون روايت کرده اند در  بیخدايان 

ه شده سعی ميکنند به هر ترفندی کاست  هکه بستر مناسبی برای رشد ارواح خبيثتاريکی 
خدايان آسمان با اجتماع در بيرون غار با تزينات بسيار  .را از غار بيرون بياورند آماتراس

در درون  آماتراس. دهندمي تزئينشروع به رقصيدن و پايکوبی ميکنند و ضمنن آينه ای را هم 
از شکاف  آماتراس. غار از شنيدن سرو صدای شادمانی بيرون غار حيرت زده و کنجکاو ميشود

چشمش به آينه ميخورد که  ،ختصرغار سرکی ميکشد تا خبری از مجلس پايکوبی بدست بياوردم
   .درخشش و روشنائی خيره کننده ای دارد

 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

  مترادف با کهاز غار رويداد پنهان شدن زنخدا آماتراس در غار و بيرون آوردن او ) 4بنمايه ( 3 فرتور
اين روايت ما را  .ايستاده ديده ميشودجمعيت آماتراس در وسط  – اب ميباشدخورشيد عالم ت تولد دوباره        

 .به ياد استوره ميترا می اندازد که با تولد خود از درون سنگ غاری به عالم هستی روشنائی بخشيد
  

                                                  
صلح بين خواهر و برادر ظاهرن در زمانی صورت ميگيرد که امپراتوری ژاپن با خطر حمله قدرت های   7

  . منطقه شبه جزاير کره روبرو بوده است
ماتراس و سوسانوو به رابطه اهورامزدا و اهريمن در آئين زردشتی ايران مترادف رابطه دشمنانه زنخدا آ  8

. دانسته  شده است و حدس قوی برا ين است  که نفوذ باور ايرانی در اين رخداد استوره ای چشمگير باشد
  ). 3بنمايه (تسوکويومی خدای ماه نيز با آناهيتا مترادف دانسته شده است
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در همين اثناء است که او را بيرون ميکشند و بدين وسيله روشنائی و آفتاب را به پهنه جهان باز 
فرتور (9به داخل غاز ممانعت ميکنند آماتراساز آن ببعد خدايان از بازگشت دو باره . دميگردان

از اين پس است که . چهره درخشان خود بود در حقيقت ديده بود در آينه آماتراس آن چه که). 3
قلمداد شده و به  آماتراسآينه بر گرفته از اين رويداد مهم مقدس و نماد روشنائی  شينتودر آئين 

  .دتحويل امپراتور داده شد تا در معابد نگاهداری کننوان يکی از سه نشانه خدائی ع
به روايتی (در تاريخ فرهنگی ژاپن اهميت خاص دارد و درماه دسامبر آماتراسروز آفتابی شدن 

به نام جشنی اين روز در  )ماه نوامبر در گاهشمار قديم() روز يلدا يا تولد دوباره ميترای ايرانی
پيدايش به معنای جشن  چين کون سای .ندبر قرارميکن )鎮魂際＝chinkonsai(ون سایچين ک

   .ه استدياست که با انجام مراسم شادی بخش دينی برقرار ميگرد) امپراتور(وآفتابی شدن 
بسيار و آثار دست ساخت باستانی بسياری در امتداد خط  شينتویکوه های بسيار، معابد 

پديده رمانتيک طلوع و غروب آفتاب ها در آن ف شده است تا غرب ژاپن کش –جغرافيائی شرق 
رسوم آثار هنوز . باشدمشاهده قابل بنحو احسن را که تمثيل ظهور و افول خدای روشنائی است 

در نقاط مختلف ژاپن استقبال و بدرقه از خورشيد برگزار ميشود  که برایبسياری جالب کهن 
  .گفتارهای آينده به آن ها به پردازدکه نگارنده تصميم دارد در  ديده ميشود

ارايه شده است ياد سفيد خورشيد سرخ در مرکز با زمينه  طراحی پرچم رسمی ژاپن که نقشدر
) ذل اال هللا(و تاکيد بر جايگاه خدائی امپراتور آماتراسزنخدا گونه  خورشيد فروغگار باوربه 

  .پيکر حلول يافته از روح يا فرزند اين زنخداست
  
  
  
  
  
  
  

  در سمت چپ ، پرچم رسمی کشور ژاپندر سمت راست  پرچم نيروی دريائی: پرچم ژاپن 4فرتور       
  

  وتولد خدايان ديگر برادر خورشيد خانم ، سوسانووسرنوشت 
پس از ترد از آسمان و سقوط بر روی زمين ، آماتراس صفت برادر شيطان )اهريمن(سوسانوو

پدر فرزندانی ميگردد که به خدايان روی زمين منسوب  ولی عهده دار دنيای مرگان ميشودخود 
حاصل زناشوئی آن ها شش فرزند . ازدواج ميکند سوسانوو پس از ماجراهای بسيار .ميشوند

است که عهده دار ساختن  )大国主＝okuni-nushi(اوکونی نوشیاست که يکی از آن ها 

                                                  
مصادف با انقالب زمستانی است که در آن خورشيد در پائين ترين زاويه جنوب شرقی ناتوان شدن خورشيد   9

که طوالنی ترين شب در سال است مردم ) دسامبر 20آذر برابر با  30(در شب زمستان يا شب يلدا. طلوع ميکند
) دسامبر 21ا اول دی ي(در انتظار طلوع روز روشن يا جان تازه کردن خورشيد که مترادف با روز تولد ميترا 

در ژاپن هم از کهن ايام در عصر امپراتوری های باستان اين شب و روز را طی مراسمی . ميدانند می نشينند
  .می نامند) 冬至＝toji(در ژاپن شب يلدا يا بلندترين شب سال را توجی. جشن ميگرفتند وميگيرند
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وختن تجربيات و کسب مهارت قبل از انجام وظيفه برای اند اوکونی نوشی. کشور ژاپن ميگردد
ها با سختی ها و مشقات بسيار از جمله سفر به دنيای مردگان و اخذ راهنمائی ها از پدر خود 

بهر صورت نقش خود را در  سوسانوواعتقاد بر اينست که  .دست وپنجه نرم ميکند سوسانوو
مکار به نام با يافتن يک ه اوکونی نوشی .امر ادامه ساختمان ژاپن خوب بازی کرده است

بوده است مشغول ساختن ولی با هوش که خدای کوچکی  )sukunabikona(سوکونابی کونا
خدای حامی شکار، کشاورزی و دست آوردها و محصوالت آن و  اوکونی نوشی. کشور ميشوند
اين خدا لقب استاد دارو نيز داشته . خدای تندرستی و بهداشت جانداران ميگردد سوکونابی کونا

خودش تنها به خود غّره ميشود و مدعی ساختن کشور بوسيله  اوکونی نوشیآن که  هر. است
گوشزد ميکند که او هم در ساختن  اوکونی نوشیظاهر ميشود و به  سوکونابی کوناميگردد سايه 

 سوکونابی کونابه تذکر  اوکونی نوشی. بهتر است زياد بخود نبالد ،کشور شريک بوده است
روی کشور( ير از زحمات او، او را سلطان تويوآشی هاراناکاتسوکونیاحترام گذاشته با تقد

  .ميکند) زمين
به خود غّره نشدن اصل اخالقی . اين دوخدا محتوی آموزش اخالقی در ژاپن استبين  مناسبات

برای رعايت آن الزمست هر آن انسان از در نظر داشتن عناصرو نيروهای مهمی است که 
   .بازی ميکنند غافل نگرددديگری که در مناسبات نقش 

اوکونی در دست اکنون تويوآشی هاراناکاتسوکونی که کشوردر عرش اکنون چشم به  آماتراس
آماتراس با جمع کردن خدايان در درگاهش نقشه . دوخته استد دارو همکارش قرار نوشی

کشور تويوآشی  تصاحببرای  آماتراس. را طرح ريزی ميکندکشورتصاحب اين 
 تاکمی کازوچیفرستاده خود خدای  ،اوکونی نوشی از) ايزومو(کونیهاراناکاتسو

)takemikazuchi( که خدائی جنگ آور و  تاکمی کازوچی. را بر روی زمين ارسال ميکند
را مطيع خود ميکند و کشور مذبور را از چنگ او بيرون  اوکونی نوشی گستاخ است با ترفند

  .می آورد
را بعنوان واسطه خود بر روی زمين ميفرستد تا ) کو تو می(نی نی گیآماتراس در عرش خدای 

سه . تفويض نمايد )神武天皇＝jinmu(جين موکشور نوظهور را به امپراتور وقت  سلطنت
ارسالی خدای آسمان به امانت به  گلوله کريستالو  آينهو  شمشيرعالمت مقدس آسمانی، 
آن ها به فرزندان خود که  او نيز موظف است در عين حفاظت از امپراتور سپرده ميشود که

اين سه عالمت  تقدس خدائی دارند و در معبدی که . سلطنت را به ارث خواهند برد منتقل کند
    .نگهداری ميگردد ميشودقرر معبادت و احترام امپراتور  محل

زندگی آن ها استنتاج شده و چه بسا به درون اصولن استوره ها ساخته ذهن انسان هاست، از 
ولی ميتواند زمانی با . تبديل ميگردد زندگانی نيز دررساننده ياری شکوفائی و دهنده بسط عامل 

به استقرار و استحکام بصورت ابزاری کارآمد در دست قدرت مندان و  بيآميزدسياست و قدرت 
از کشور تويوآشی هاراناکاتسوکونی در عصر اقتدار امپراتوری . حکومت آن ها ياری رساند

بسادگی از که خدايان در آسمان بوده است برخورداربسيار مهم  اقتصادی -ياسیجنبه جغرافيای س
فعلی واقع  مانهيدر استان ش )2شکل ()出雲＝Izumo(زومواياين کشور شهر . ندشتآن نمی گذ

زيرا  .کره بوده استره شبه جزيبا از مناطق مورد مناقشه قرن هفتم امپراتوری شده و در عصر 
و طبيعت سرسبز و شکوفائی برخوردار بوده قابل کشت بارور و  که اين کشور از زمين های



 11

  . است
های  سياست توجيهدر قرن ششم که استوره ها بدستورامپراتور مرتب شد الزم بود در جهت 

خدای برجسته  آماتراسزمينی  مقدس )نوه(پيکر امپراتور. دنتنظيم شووقت حکومت امپراتوری 
مترادف با آسمان يا ) بر روی زمينامپراتور حکومت خطه (سرزمين ياماتو و ،است آسمان ی

که خدای  ايزومو کشور تويوآشی هاراناکاتسوکونی يابنابراين . تعبير ميگرددعرش خدايان 
همان گونه که . امپراتوری قرارگيرد نظارتبر آن صدارت ميکرد بايست تحت  اوکونی نوشی

بر روی زمين مايندگان خدايان آسمان به عنوان نکه  یخداياننمايش داده شده است  3در شکل 
، امپراتور که از نزديکان . بوده اندحکمرانان محلی و  اربابانارسال شده اند بيشتر مورد ستايش 

است در سياست دخالت نمی کند ولی ناظر بر اعمال  آماتراسخدای بزرگ آسمان، فرزند 
  . حکمرانان خواهد بود

  
خدايان روی زمين که از طرف خدايان آسمان نمايندگی  - ای ژاپنهرابطه خدايان و مردم در استوره  3شکل 

  . مردم ژاپن معتقدند که پس از مرگ به آن ها می پيوندد. ميکنند در بی کران آنطرف دريا منزل دارند
  

محلی به عبارت ديگر تدبير کنترل خدايان روی زمين  در راستای سياست کنترل حکمرانان 
امپراتور ژاپن که  .اعمال شد تا بدين وسيله يکپارچگی و وحدت کشور و جامعه تحقق بخشد

به جايگاه به شکل يک سنت موروثی تا به امروز  قلمداد ميشود بر روی زمين آماتراسفرزند 
و قدرت سياسی شکست در جنگ دوم جهانی مسئوليت از بعدژاپن گو اين که  . ميدهدادامه خود 
  .دمپراتور سلب ميکنرا از ا

  .می باشد آماتراسپسر زنخدا همچنان مين امپراتور ژاپن  125امپراتور حاضر  
نيز مشهور است هم  اوکونی نوشیکه به شهرخدای  10ايزومو درحاشيه بد نيست بدانيم شهر

                                                  
معروف " يزدان"صر باستان به شهر يزد در ع. شايد بشود شهر يزد را هم سان اين شهر ايزومو دانست   10

)تاکاآماهارا(عرش  
آسمانخدايان  دنيای  

هشت جزيره ژاپن
)اوياشيما(  

 کشور خدايان روی زمين
)توکويونوکونی(  

 کشور پليدی ها
)يومی نو کونی(  

 دريا دريا

امپراتور پيکر خدای 

خورشيد يا آماتراس 

.               محسوب ميشد  

 ارسال خدايان 

 بر روی زمين

.خدايان حکمرانان محلی ميشوند ،اين خدايان  
سفر مردگان بجهت 

 طهارت از پليدی ها
 پيوستن به خدايان

 زير زمين
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معبد (اکنون نيز ميعادگاه خدايان ناميده شده و هر سال در ماه اکتبر مراسمی در معبد اين شهر
که به معنای ماه پر از خدايان  )神あり月＝kami-ari-zuki(به نام کامی آری زوکی ) يزوموا

خدايان در اين ماه از سراسر ژاپن در اين معبد جمع ميشوند تا با هم پيمان . است بر پا ميگردد
يا  )神無月＝kan-na-zuki(ژاپن در اين ماه به ماه کان نا زوکینقاط بقيه . دوستی برقرار کنند

  ). 5بنمايه (ون خدايان ناميده ميشودماه بد
  
  

  در تاريخ اجتماعیو باورهای دينی استوره ها  تحول سير
  

ژاپنی ها مخصوصن . از منابع زير زمينی محرومژاپن کشوريست با طبيعت سرسبزغنی ولی 
در اعصار قديم که هنوز توانائی توليدات مصنوعات را  نداشتند در عمق طبيعت و با کمک از 

و ها به اين طبيعت غنی که منبع و موخذ تغذيه،  ژاپنیزندگی روزانه . ر معاش ميکردندامرا آن
اين وابستگی . گی داشتکاملن وابستآن ها بود احتياجات فردی و جمعی ديگر تامين کننده 

سرنوشت به گونه ای که  ،جايگاه طبيعت را در نظر آن ها بس بلند و ارجمند جلوه داداجبارن 
زمانی هم غضب  در عين رعفت و بخشندگیاگر چه همين طبيعت  .آن ميديدند خود را در گرو

سيل و زلزله و طوفان و ديگر سوانح طبيعی به کام خود سهمگين را در امواج  آن هاميکرد و 
مقدس روح  سرنوشت ساز، یجايگاهدر پيش مردم طبيعت اين بهر صورت  .در ميکشيد

از  ،خدايان ژاپنی ها در طبيعتسرچشمه  .برخوردارشد یگونگ"خدا"از مقام  باالخره وپنداشته، 
خدايان خود را بر حسب سليقه و آرزوی  ،فرد و گروه. شکل گرفتند یطبيع و پديده هایعناصر

از قلبن  ،عبادت آن هاخود در رابطه با زندگی روزانه خود انتخاب ميکردند و با ستايش  و 
   .ميگرفتند بهره آن هاحمايت های 

که ساختار اجتماع بسيار ساده و از گردهم  يايویو  جوموناعات اوليه ازجمله عصر در اجتم ■
های کوچک خانوادگی و يا اقوام اوليه متشکل شده بود افراد و يا جماعت ها در انتخاب آئی 

خدايان متنوع و در رابطه با تجربيات  .)2جدول (خدايان خود از آزادی کامل برخوردار بودند
ات کمی و تغييربهمراه اوضاع اجتماعی زانه پديدار ميشدند اما در سير تاريخ زندگی روملموس 

  .کيفی ميکردند
  

  باورهای استوره ای، دينی و عقيدتی ژاپنی ها در اعصار گوناگون  2جدول 
 دينی -ی استوره ایباورها  سازمان اجتماعی  های تاريخیدوران 
 Jomon(縄文(عصر جومون

ز سال قبل ا 200تا سال  12000(
  )ميالد

  سفال گری شکار، ماهيگيری،
، زندگی )محل عبادت(تپه صدف
  دايره  اگردمشترک گرد

روح جنباننده در ارکان 
. چهارگانه آب، آتش، باد و خاک

  وجود روح درگذشتگان
خدای آب و  خدای زراعت،مالکيت توليد زراعی، کشت برنج،    Yayoi(弥生(عصر يايوی

                                                                                                                                                  
اسکندر پس از . بوده است زيرا در آن جا آتشکده و اماکان زيادی جهت عبادت مومنين بر پا شده بوده است

عالوه بر ويران نمودن معابد و آتشکده . شکست دادن شاهنشاهی هخامنشی به اين شهر لطمات فراوان وارد نمود
  .ل بود در اين شهر بنا نمود تا شاهان و وابستگان آن ها را در آن زندانی کندها زندان مخوفی که به سان سياه چا
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 سال بعد 200سال قبل تا  800از(
  )ميالد از

  ار، خصوصی، تقسيم ک
برای راندن  سرنيزه(توليدات مسی
برای  سينی آينه وارارواح خبيثه، 

برای  دلوانعکاس نور خورشيد، 
  )خدای آب

اجتماع ارواح  خورشيد،
گذشتگان در کوه ها برای 

  حفاظت از کشتزارها

کوفون يا قبور بزرگان  عصر
)Kofun(古墳  
م ميالد تا قرن هفت از سال قبل 220(

  )ميالدبعد از 

کشاورزی، پيدايش امپراتوری های 
مقدس، امپراتوری ياماتو 

)Yamato chotei( -  افزايش
مهاجرت خارجی ها به سرزمين 
ژاپن از طريق چين و شبه جزيره 

طبق پژوهش های فراوان اين . کره
افراد که دست درازی در انجسام 
بخشيدن به نظام حکومتی داشتند از 

به خصوص  کشورهای خاورميانه
آمده بوده از راه جاده ابريشم ايران 

  .اند

) Miwa(خداگونگی کوه می وا
در نارا، قداست امپراتور بعنوان 
عابد اين کوه، خداگونگی 
، امپراتور و عبادت قبور آن ها

مترادف دانستن امپراتور با 
که ) تراسآما(شيدخدای خور

. برتر از خدايان روی زمين شد
، ن خدايانپيدايش پندار تبعيض بي

باوری که روياروی باورهای 
شينتوئی که استوار بر انديشه 
   .تساوی خدايان بود قرار گرفت

Asuka(و نارا عصر آسکا 飛鳥- 
)奈良=Nara( از ميانه قرن ششم

  تا قرن نهم بعد از ميالد

 پايتختآسکا در شهر نارا 
شکوفائی فرهنگ جديد و انجسام 
بيش از پيش نظام امپراتوری 

نونمند کردن امپراتوری قا .ميگردد
و برقراری امنيت اجتماعی 

  .سراسری

پذيرش آئين بوديسم با وجود 
مقاوت سرسختانه پيروان 

   .متعصب آئين شينتو

از  )平安＝Heian(هی آنعصر 
 قرن نهم تا قرن دوازدهم بعد از ميالد

اصالحات سياسی از جمله انتقال 
بسياری از اختيارات امپراتور به 

اختيارات . باریرجال و امرای در
  .منطقه ای هم صورت گرفت

پيدايش شاخه های تازه بوديسم 
می (از جمله شاخه بوديسم اسرار

دو  که کوشش کرد تا بين) ّکيو
آشتی و  آئين شينتو و بوديسم

  .تلفيق ايجاد کند
، تای )Meiji(عصر می جی

 -)Showa(، شووا)Taisho(شو
  1945تا  1868از تاريخ 

رت تمرکز قد( مدرن سازی
ترقی علمی و اقتصادی با سياسی، 

، )يادگيری از پيشرفت های غرب
تجاوز به کشورهای مجاور برای 

   .تصاحب منابع آن ها

جدائی شينتو و بوديسم، تحت 
فشار قرار دادن بوديسم ولی 

و  ئيسمشينتوباورهای حمايت از 
تقويت جايگاه  استفاده از آن برای

  امپراتور 
شووا  -عصر دمکراتيک بعد از جنگ

تا  1945از  )Heisei(و هی ِسی
  زمان حاضر

ادامه سياست های اقتصادی و 
آزادی احزاب و  -ترقيات علمی

، امپراتوری فعاليت های سياسی
  مشروطه واقعی

 - آزادی اديان و باورهای عقيدتی
  جدائی دين از سياست



 14

 
  

  در گزينش و عبادت شخصانتخاب  جوموندر عصر 
  محدوديت در نوع آن خدای خود آزادانه بوده و

  خدای ديگران هرگز شخصی. وجود نداشته است
  .را که او را برنگزيده است را تنبيه نمی کند

  
                        

  .متنوع بودند جومون در عصرمورد عبادت فرد خدايان  4شکل 
  
  
  
  
اعت ابتدائی آن رواج مييابد خدای حامی زر که زراعت اگر چه در شکل ايویيدر عصر  ■

خدای زراعت ممکنست خدای ارباب يا امرای . مورد عبادت  زارعين و ساکنين قرای بوده است
بوده و مضافن اين که در اوکونی نوشی  ،يايوی خدای زراعت در عصر. محلی نيز بوده باشد

  .بسيار رواج می يابدخود درگذشتگان روح اين عصر عبادت 
ر و پيچيدگی مناسبات بين افراد و اجتماعات با افزايش جمعيت، شکل گيری اجتماعات بيشت

افزايش تضادها که منجر به . نيز افزايش يافت در اجتماع منافع اقتصادی، سياسی  تضاد گوناگون
درگيری ها و تنش های اجتماعی ميشد احتياج به وجود نيروئی متمرکز و قدرتمند که قادر باشد 

با استقرار سلسله امپراتوری . احساس گرديد اجتماع را تضمين کند هر چه بيشترو امنيت نظم 
. کوشش هائی در راستای تحقق احتياجات اجتماعی صورت ميگيرد قرن سوم ميالدیدر ياماتو 

 ود راختمرکزقدرت فرمانروائی  سياستباورهای دينی با ياری گرفتن ازبتدريج  ياماتوامپراتور 
را که در آسمان فرای طبيعت  آماتراس امپراتور خدای خورشيد،برای تمرکززائی  .تثبيت ميکند

تعيين مکان دارد و طبيعتن از خدايان روی زمين  بلند جايگاه ترست خدای خود  ملموس
 آماتراساو روح . بدينوسيله کنترل خود را بر روی واليان منطقه ای عملی کرد. )2جدول (کرد

  . روی زمين بعهده دارد را به موجودات آماتراسانتقال پيام های د که مسئوليت ناميده ميش
 مردمقبور امپراتورها از ارج خاص برخوردار بوده است و مورد عبادت  کوفوندرعصر  ■

ايجاد نمی کرده  یمانعی برای عبادت خدايان پيشين مردم امپراتوراگر چه . قرار ميگرفته است
رابطه  4ل شک . مراسم دينی را به نحوی با دربار مرتبط ميکندبا يک سياست نرم ولی  است

مستقيمن امپراتور و يا امرای درباری او در . امپراتور با خدايان، و مردم را ترسيم ميکند
  .دينی مردم عادی دخالت نميکرده اندباورهای 

ايجاد يک ارتباط بين سياست عملی ديگری که در اين عصر انجام گرفت و تاثير مثبتی داشت 
امپراتور با گزاردن متولی و مجری مناسک . مناسک دينی درباری با مناسک منطقه ای بود

دينی حکومتی در معابد سراسر کشور سعی کرد پندارها و حرکات دينی را در ارتباط با سياست 
دادن کمک های مالی و جنسی به خان های محلی برای برگزاری  .حکومت هم آهنگ و منظم کند

 پديده های طبيعی

 مردگان
 جانوران

 غيره اشياء

 فرد
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  .مناسک نيز از جمله سياست های کنترل کننده حکومت بود
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ياماتو  دوران امپراتوریرابطه امپراتور با خدايان و مردم در  4شکل                     
  

مراسم دعا خوانی  يکی. از جمله به دو رسم که با کمک های حکومتی برگزار ميشد اشاره ميکنم
نی (لمحصو تقديم برنج در زمان دروديگری و در فصل کشت ) توشی گوی نو هوهی(بذر پاشی

  .دناست که معروفيت دار) نامه سای نويوکی، سوکی
بنيادی در فرهنگ و ساختار راديکال و بسيار مهم تاريخی که باعث يک گردش  هایرويداداز 

يکی بوقوع پيوست  است هی آنو  آسکاعصر فرهنگ شامل که  ژاپناين عصر اجتماعی 
聖徳( شوتوکوشاهزاده کاهن بزرگ مملکت بوسيله  مديريت بوديسم و تدوين قانون آئين معرفی 

太子＝shotokutaishi( ادامه دارد  ياماتواگر چه سلسله حکومت امپراتوری . ميباشد
تا مجبور ميشود حکومت با اين اصالحات . به آن تحميل ميگردداصالحات سياسی قابل توجهی 

ه اياالت اندازه ای با واگزاری پست های سياسی به مقام های زير دست و تفويض مسوليت ها ب
 ورود و يا معرفی آئين بوديسم طبق يک نظريه. کاهدرکز بی چون وچرای خود بتممقدرت ز ا

گو اين که آئين بوديسم ژاپن از پايه های اصلی . ميالدی اتفاق می افتد) 552يا ( 536در سال  ای
برخوردارست پژوهشگران ) که در کشورهای آسيای جنوب شرقی گشترش يافت(بوديسم سنتی

ايرانی و آئين مانی را تلفيقی از بوديسم و ميترائيسم  )ماهايانهMahayana(يسم ژاپنبود
ما در فصول آينده به نفوذ فرهنگ ايران باستان بر باورهای دينی و تحوالت بودسيم .(ميدانند

  .) خواهيم پرداخت
)  5رتورف(با ارسال تنديس بودائی )百済＝Bekje(يکی از واليات کره پادشاهپياپی رواج بوديسم 

  . ميکند تقويتبه دربار امپراتور ژاپن گرايش به اين آئين را 
  
  

 امپراتور

 خدای خودی

 امرای محلی

اشخاص وابسته توده مردم

 امرای درباری

خودیخدای  

 تسلط

 راهنمائی و 

 حمايت

 تسلط

 تسلط تسلطتسلط

 مردم تحت
 تسلط امرا

 راهنمائی راهنمائی

آماتراس
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محققين    درتفسيراين  تنديس لزومن نظر موافق  -مايتريای هند ميترا، يا روکوبوساتسو يا می 5فرتور 
راه خوشبختی  انسان جستجوی  حال تفکر و است را در برخی ميترا که به  بودای آينده نيز معروف. ندارند

رسيدن به مقام مکاشفه اسرارعالم و  متعلق به خود بودا قبل از اصولنميدانند ولی برخی اين تنديس را  
  )6بنمايه (می پندارند بودائی

  
  که به امپراتور کی می) ميالدی 552سال (معرفی اين تنديس در زمان بيست و نهمين امپراتور

)欽明天皇＝Kimei ten-no(  اين امپراتور با ديدن اين تنديس . رويداده استشهرت داشت
چهره تنديس بودائی که از " :چنين ميگويدو جست وخيز شادمان شده و بی اختيار با پايکوبی 

من که چنين چهره درخشان خيره . !کشور همسايه باختری معرفی شده است چه درخشان است
  11. "پرستش قرار داد م آيا بايد آن را موردبودحال نديده به کننده ای را تا 

پژوهشگران برخورد امپراتور را با اين تنديس آغازگر باور به بوديسم نوينی ميدانند که بر پايه 
و اين رويداد سرآغاز پرورش و اشاعه باورهائی . درخشش و روشنائی خيره کننده استوار است

  .ميشود که آئين بوديسم ژاپن را از نوع هندی آن متمايز نمايد
 میهويت اين تنديس لزومن اتفاق نظر وجود ندارد ولی تعّلق اين تنديس به  در مورد

ميترای ايرانی و يا مايتريای هندی پيش ، )弥勒菩薩＝Mirokubosatsu(روکوبوساتسو
گو اين که تنديس فوق الذکر از شبه جزيره کره . است شناخته شده محرزبسياری از محققين 

آن محصول مهارت های فنی و آئين های مرسوم  ی انروحتصويرمعرفی ميگردد ولی مهندسی و 
                                                  
11 （西の隣の国が献上してきた仏像の顔はキラキラしている。今まで見たこともないよう

なものであるが、これを礼拝すべきだろうかどうか） 
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  . و شمال غربی هندوستان شناخته شده است) آسيای ميانه(در اياالت شمال و شمال شرقی ايران
تنديس ها و هم نوع آئين بودائی که به ژاپن آورده شده معابد، ظر غالب بر اينست که هم ساخت ن

آن ها که از راه های آبی و زمينی جاده است توسط مردم اين خطه طی سفرهای پر مخاطره 
بهمراه آنچه .  12است يافته تحققابريشم به اياالت چين و از آنجا به شبه جزيره کره انجام گرفته 

که مربوط به آئين بوديسم است آثار بسيار زيادی در رابطه با دين زرتشت و 
در ژاپن به  هی آنو  )اندوران پادشاهی ساساني(آسکاايرانی در دوره ) ميترائيسم(مهرپرستی

ما در مقاالت ديگر به پيوندهای فرهنگی در زمينه باورهای دينی، (. ميراث گذاشته شده است
  ).معماری ها و آداب و رسوم بين ايران و ژاپن پرداخته ايم

حرکات گاهی منجر به ترا غضبناک کرده و  شينتوورود آئين بوديسم که طبيعتن حاميان آئين 
. دی نشودتصادمات و برخوردهای خون آلود ّج بود نميتوانست موجب شدهها  مقاوت آميز آن

مثل بودا و يا ( الگوبرداری از معبود انسانی مشخصعالقه ای به پيروی و يا  شينتوپيروان 
بيشتر گرايش به نداشتند و يا تنديس های آن ها ) که خدايان خارجی ناميده ميشدند کاهنان بودائی

دو آئين تفاوت  عبادیدر تزئينات . داشتندخصوصی  خلوتانتزاع و ر عالم معبود خود د پرستش
از  شينتوميشود در تزئينات  مشاهده 7و  6فرتور  درهمان گونه که . های ماهوی ديده ميشود

مشاهده ميشود آئين بودائی آنچه که درتنديس و يا تجسم عينی شخصيت های مقدس بر خالف 
و به شادی روح رفتگانشان می انجامد قدس دارند تاد خدائی و خبری نيست، تنها اشيائی که نم

  . تهيه ديده ميشود
  
  
  
  
  
  
  
  

                       اشيای  -تزئينات ائين شينتو برای عبادت  6فرتور           
ديده  طاقچه   اين در  ، برگ درخت، آينه و غيرهميوهاز جمله نمادين 
  نند طناب پيچيده به سازه حصيری که به ما .ميشود

اقتباس آن از آرم فرضيه  ،شده شيمه ناوا ميگويند               ،بودائی برای عبادتآئين تزئينات  7فرتور 
  .دارد وجودايران باستان ) فروهر.            (نمادين بودائی در وسط مشاهده ميشودشخصيت  فَرَورد

                                                  
. رابطه بين ايران و چين بخصوص در قرن دوم ميالدی در دوران مهرداد دوم پادشاه اشکانيان رونق يافت   12

به چين سفر کرده و در ساخت  An-Shih Kaoنويسان چينی دينمردان پارت از جمله  طبق آثار مکتوب تاريخ
) هی نايانه(او ضمنن کمک های شايانی در کار ترجمه کتاب های بوديسم سنتی. معابد بودائی نقش داشته است

)Hinayana (کاهنان پارت ديگری از جمله . به زبان چينی کرده استAn-Hsuan  وAn Fachiin  و
Tan-Ti معرفی فرهنگ ايران . 7نقل از بنمايه  - در شمار کسانی بودند که بين قرن دوم و سوم به چين رفته اند

باستان به چين و از آنجا به ژاپن و کره تا انقراض شاهنشاهی ساسانيان بوسيله اعراب مسلمان همچنان ادامه 
 .داشته است
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مصادف ميشد با کاهش قدرت  يسمودبآئين  غلبه در عصراز طرفی رنگ باختن آئين شينتو 
از ورود به داستان درگيری  .ميشدامپراتور که بی شک باعث رنجش و ناخوشنودی کسانی هم 

خود بحث اين مقوله ميکنم ولی  اجتنابو خصوصيات بوديسم ژاپن های پيروان اين دو آئين 
  .تاريخی جالبی است

باورهای شامل نمودن  با ميشود کهظهور شاخه های بوديسم جديد مشاهده  هی آندر عصر  ■
با پيدايش شاخه های بوديسم . هدف قرار ميدهدسازگاری با اين آئين را مکتب شينتو در خود 

تا اندازه  密教＝Mikkyo(13(اسرارمکتب يا  يومی ّکو ) 浄土＝jodo( يا سرزمين پاک جودو
با  ی شينتو"خدا"ا تلفيق روح ي. کاسته ميشودآئين شينتو و  مکاتب بوديسمای از تنش ها بين 

درنوع جديد بوديسم که در عصر . ديرميگ انجامبه طرق گوناگون بودائی  منورشخصيت های 
بودائی  منجیکه از نيروی  گرديدهرمقرنماد يا حلول شخصيت بودا  "خدا"تظاهر ميکند  هی آن

از  "داخ"ولی  ه،ديگردی شينتو "ا  خد" برتر ازبودائی  الههمقام به عبارتی . برخوردارست
برآورده  حاجت انسان با عبادت و ستايش خدا به روال هميشگی. حمايت بودا برخوردارست

يکی از نمونه های باورهای تلفيقی جديد که با مقدسات بودائی سازش کرد فرقه . ميگردد
تجربه حالت وجد از  فرقهاين باورهای اساس . ميباشد شينتوی )修験道＝Shugendo(شوگندو
که اصطالحن به پياده  های مغ. های صعب العبور و طوالنی درون کوه هاستپيمايش راه طريق 

با پياده روی معروف اند شايد روزها و شب ها  )814فرتور () 山伏＝Yamabushi(يامابوشی
پس از ورود آئين بوديسم . را تجربه ميکنندجو عرفانی و روحانی در کوه های سرسبز يک 

. کردند تعبيربودائی مقدس  االهان نمادينهای پيکرادت مکانی برای عبرا کوه ها  ها يامابوشی
＝蔵王(زائو .ميگويند )Avatar(بوداهاتناسخ  يا )権現=Gogen(وگنُگ ی نمادينبه اين پيکرها

Zao() ين تناسخ ها ميباشد که قبله عبادت واقع شده استااز  يکی وگنُگ )9فرتور.   
، کان )بودای تاريخی يا قديم(وتاما بوداگ زائو گوگن شينتودراالهان مقدس بودائی الهام دهنده 

بودای امروز يا شخصيتی که مشغول آموزش ()観音菩薩＝Kannon-bosatsu(نون بوساتسو
تقدسات ) ميترا که به بودای آينده معروف است(می روکوو ) شاگردان خود بر روی زمين است

  .را تشکيل ميدهند دوشوگناصلی 
  
  
  
  

                                                  
چه در شاخه های می کيو عناصر بسيار از فرهنگ در آئين های جديد بوديسم ژاپن چه در دين جودو و   13

 esotericمی کّيو يا. ايران باستان، آئين زرتشتی و ميترائيسم نفوذ کرده است که نياز پرداختن به آن ها هست
Buddhism شامل دو شاخه آئين ِتن دای)天台＝Tendai ( که توسط کاهن بزرگ سای چو)最澄＝

Saicho=778-822 (و ديگری شين گون)真言＝Shingon (توسط مغ اعظم کوکای)空海＝

Kukai=774-835 (عناصر فرهنگ ايرانی در هردوی اين آئين ها . از چين به ژاپن معرفی گرديند ميباشد
  .)در صفحات آينده به معرفی اين عناصر فرهنگی می پردازيم. (مشاهده گرديده است که حائز اهميتند

اين توکين . معروف است می بندند) tokin(که به توکينيامابوشی ها روی پيشانی خود جعبه خالی کوچکی   14
به اين . ميدانند که هميشه بر فرق سر می گذارند) عرق چين(را برگرفته از نفوذ رسم کاله سمبوليک يهودی ها

   ame.htmhttp://www5.ocn.ne.jp/~magi9/israc: سايت نگاه کنيد
  .يهودی های ايران عرق چين را روی پيشانی خود تزئين ميدهند
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  يامابوشی در حين برپائی مراسم رژه   8فرتور                            چهره ای با زائو گوگن 9فرتور      
   در خشمگين و حاله ای از آتش     

   خود اطراف سر
  

＝両部神道(ريوبو شينتويا مکتب اسرار بوديسم فرقه تلفيقی  می ّکيودر شاخه از طرفی 

Ryobu-Shinto( در اين  .تاسيس گرديدينتو است که به معنای ائتالف الهه بوديسم با خدای ش
 می کيوالهه مکتب اسرار )大日＝Dainichi(دای نيچی  با آماتراسخدای اعظم شينتو  تالش

ناميده ميشود معنای خورشيد  )Mahavairocana(که به سانسکريت دای نيچی. برابر گذاشته شد
خورشيد تابان ای به معن Vairocana(. قابل فهم است آماتراساعظم دارد که اين همانی آن با 

  .)به معنای اعظم است Maha(.)مايتريا يا ميترا استمترادف با 
 شينتويان "خدا"بودائی بر  مقامتلفيقی که با برتر دانستن تلويحی  های چنين بوديسم بهر صورت
ديری نپائيد با انتقاد و مخالفت سخت کاهنان  ه بودشد طراحیکه  مقام آن دو نيا برابر دانست

  . روبرو گرديد نتوشيبرجسته 
دو قرن دوازده تا چهارده سرداران ايالت  طی) 鎌倉＝Kamakura(کاماکورادر عصر ■

محلی نسبت به فرمانروائی متمرکز امپراتوری سر طغيان برافراشته با تمرد از آن به قدرت 
سر بر می آورد که مقوله گستاخانه در اين دوران يک موج ملی گرائی .  مستقل دست می يابند

به اصل  شينتوکاهنان . خود قرار ميدهد حمالترا نيز اماج موجود ن و باورهای تقدسی دي
يان بومی ژاپنی اعتراض ميکنند و به جای الگوی بوديسم "خدا"منزلت بودا بر مقام برتری 
شخصيت از  برتر بومی يان" خدا"مقام در آن به ارايه الگوی جديدی که هی آنعصر تلفيقی 

بودائی نماد يا  الههدر نوع دين تلفيقی جديد هر  . مبادرت می ورزند يگرددم مقررئی بوداهای 
يان پنداشته شده که برای نجات و رستگاری انسان ها در دينای "خدا"حلول نيروی اسرارآميز 

در باورهای جديد حتا از طريق عبادت  .ادامه ميدهندبا مردم خاکی ولو بطور موقت به زندگی 
حاجات امکان پذير  تحققيان بومی اند "خدا"نمايندگانی از طرف  شخصيت های بودائی که

که تبار آن ها را  )Shichifukujin=七福神(در اين عصر عبادت هفت خدای بخت .ميگردد
  .ما در فصول آينده به معرفی اين خدايان خواهيم پرداخت. خارجی ميدانند رايج ميشود

ادامه يافت تغييرات بنيادی در سال  44که  )明治＝Meiji=1868-1912(می جیدر عصر  ■
به معنای عصر خود  می جیواژه . رخدادسامانه های اجتماعی، سياسی و فرهنگی ژاپن 
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، تاسيس مجلس در دولت مرکزی تمرکز هرچه بيشتر فرمانروائی. شکوفائی و روشنگری است
) نتخاباتصالحيت شرکت مردان در ا(و انتخابات محدود انتصابی امپراتور نمايندگان و خبرگان

از مشخصات سياسی اين در ضلع تحتانی هرم قدرت باالمنازه امپراتور همگی محبوس ولی 
تمام لوايح و قوانين در نهايت با تصويب امپراتور ضمانت اجرائی پيدا . دوره بشمار می آيند

رشد اقتصادی به گونه ای فراگير با بهره گيری از دست آوردهای علمی، فنی خاور . ميکردند
طمع برای ادامه و پايدار نگاه داشتن رشد اقتصادی باال نهايتن در دوره . يل ميگرددتسه

امپراتورهای بعدی به تجاوز واستعمار و استثمار کشورهای همسايه از جمله چين و کره می 
گو اين که در جائی اين نظام به نظام مشروطه سلطنتی ناميده ميشود ولی از بنمايه . انجامد

در راستای تقويت و استمرار ستون های بنای . ئی برخوردار نبوده استدمکراتيک باال
قانون اين بار . ن رايج در جامعه نيز دشتخوش دگرگونگی های چشمگيری ميشودادياامپراتوری 
با . صادر ميگردد 1868در سال  می جیهمزمان با تاسيس دولت  بوديسمو  شينتوجدائی آئين 

يب در آسمان ولی حلول روح پايدار آن ها در تن فرمانروايان يان غا"خدا"برگشت به اعتقادات 
تسهيل  را در ميان آحاد ملتامپراتور  قداستاجباری  توجيهروی زمين بخصوص امپراتور 

خدای نورانی  آماتراسامپراتور در اين دوره شخصيت و حقيقت مطلق يا همان فرزند . ميکند
روبرو حکومت خدائی  در برابر ضديتتهام خورشيد صفت است که عدول از دستورات او با ا

فشار و سرکوبی  شينتوهمزمان با قدرت گرفتن و رواج چشمگير مجدد آئين های  .خواهد شد
، و به آتش کشيده شدبودائی بسياری از معابد . شدت گرفت شوگندو و بوديسمآئين پيروان 

 انداختهين بودند به بيرون که نماد آشتی اين دو آئ) جين جا(شينتوعناصر بودائی درون معابد 
چرا که رابطه با خاور در مرکز سياست  مجاز شمارده شد) عيسويت(ولی دين ترسائی. شدند

. و فعاليت های پيروان آن تحت نظارت حکومت واقع شد شينتومعابد  .های رژيم قرار گرفته بود
 قرار گرفتولت معابد به معابد تحت قيوميت و نظارت امپراتور و معابدی که تحت کنترل د

برخوردار  دستگاه حکومتیعوض اين نهادهای دينی از مزايا و امتيازات باالالبته تقسيم شد که 
با اين وجود متون و مضامين دينی و  .فعاليت و تبليغات آزادانه اين معابد ممنوع شد. شدند

که اين بار  توشيندرجمع بايد اذعان کرد که خود آئين  .دست نخورده باقی ماند شينتواعتقادی 
  .خصلت حکومتی به خود ميگيرد آزادی فعاليت نظری و عملی را از دست ميدهد

مجبور به را مت چند سال حکواما اثرات مخرب اجتماعی و فرهنگی اين سياست ها بعد از 
باطل گرديده، آزادی اعتقادات و گرايش  شينتوو  بوديسمقانون جدائی آئين های . تجديد نظر کرد

محفوظ و مقام رفيع دينی او ولی جايگاه امپراتور در سياست  ،برسميت شناخته شدهای دينی 
  . باقی ماند

دوره های سياست در  در امپراتوریبالمنازع و جايگاه روند حکومت  می جیبعد از دوره 
نيز  )昭和＝Showa=1925-1988(اشووو  )大正＝Taisho=1912-1925(تای شوامپراتور 

دست نظاميان  بهاست که سکان قدرت دولتی فرايند  ايندر. ی يابدادامه مهمچنان دست نخورده 
که مورد تائيد امپراتوری نيز قرار ميگيرد انتقال می يابد که سياست های نظامی گری آن ها 

غارت منابع کشورهای آسيای شرقی وو کره  کشورهای همسايه چين،خاک به نهايتن به تجاوز 
ت جانی و مالی فراون اجنگ با آمريکا پس ازتحمل خسارژاپن نهايتن در  . می انجامدآن ها 

  .تسليم سياست های آمريکا در اين منطقه گرديد 1945شکست خود را پذيرفت و در اگوست 
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بعد از شکست ژاپن در جنگ با آمريکا، قانون اساسی اين کشور با مداخله وسيع آمريکا تدوين  ■
است که دمکراسی در سطح  یترين قوانينقانون اساسی ژاپن يکی از نادر. و تصويب گرديد

دين از سياست، آزادی های کامل جدائی در اين قانون . وسيع و عميقی در آن رعايت شده است
در قانون اساسی جديد . به گونه ای وسيع تضمين شده استمکتبی و مرامی فرهنگی، مدنی، 

  .استامپراتور از دخالت در سياست منع شده، به سمبول کشور تبديل شده 
تمام اديان و فرقه های روحانی و عرفانی ديگر نيز از آزادی  شينتوو  بوديسمنه فقط آئين های 

  .در برگزاری مناسک خود، تبليغ و اشاعه آن برخوردارند
  

  تاثير تمدن و فرهنگ ايرانی در تحوالت اجتماعی و فرهنگی ژاپن
  

ه به عصر شکوفائی ک )592 -710(آسکانفود تمدن و فرهنگ ايران خصوصن در عصر 
در اين عصر است که آئين . اجتماعی و اعتالی فرهنگی ژاپن معروف است محسوس ميباشد

به سرزمين ژاپن رخنه ميکند و با اين رويداد فرهنگ با ويژگی های منحصر بفردش بودائی 
 و باورهای دينی چندخدائی استوار بود شينتوسنتی و بومی اين کشور که عمومن بر محور آئين 

طه نظر نظم اجتماعی و بر خالف ژاپن که در اوايل اين دوره از نق. دستخوش دگرگونی ميگردد
بسيار بحرانی و لرزان به نظر می آمد چين با قدرت گرفتن سلسله سوای يا  تمرکز سياسی

به تحت کنترل تنها پادشاهان چينی . از استحکام و اقتدار باالئی برخوردار بود )隋＝Sui(زوای
شبه جزيره کره را نيز در خود اکتفا نکرده حمله به ژاپن و  طوايف سرکش سرزميندرآوردن 

با نوآوری نه فقط باورهای دينی مردم اين خطه را  عامل دين در ژاپن. دنسر می پروراند
  . کشور نيز شد اصالح طلبانهدگرگون کرد وسيله ای موثر برای پيشبرد سياست های 

آئين  .ی بسيار آئين بودائی به دين رسمی حکومت تبديل شددر عصر آسکا با وجود مخالفت ها
＝聖徳太子(شوتوکوبودائی در ژاپن بوسيله افراد شايسته و مقتدری از جمله شاهزاده 

Shotoku Prince()621 -552( ، که نفوذ باالئی در دربار امپراتور داشتند معرفی  سوگاخانواده
ورده شد از ويژگی های متفاوت با بوديسم سنتی آئين بودائی که توسط اين افراد به ژاپن آ. گرديد

زيرا که اصل و نصب اين افراد نه ژاپنی نه چينی و نه هندی بلکه ريشه در . هند برخوردار بود
  .داشته اندی ايرانی وآسياسرزمين های آسيای مرکزی يا يور

. جود نداردپژوهشگران وتمام ل وهنوز هم نظريه ثابت و قابل قبشوتوکودر باره تبارشاهزاده 
برخی با استناد به جثه بزرگ . برخی از ان ها اصولن وجود چنين شخصی را زير سوال ميبرند

او، بلندی قد و پهنای دست ها،  تبار او را به غير ژاپنی، و احتمالن از نوع افراد آسيای مرکزی 
ی مردم است که نور را برا به معنای کسی )用明＝Yomei(يومیامپراتور شوتوکوپدر . ميدانند

د ＝蘇我堅塩媛(، سوگانو کيتا شی هيمهشوتوکو شاهزادهمادر. 15در اختيار دار

Soga-no-kitashihime(  سوگانقش مرکزی قوم  .16ميباشد سوگابه معنای زن آزاده ای از قوم 
بوسيله آنها بر  آسکاو اعمال سياست های اصالحی عصر  يسمدرمعرفی و بسط آئين بود

                                                  
15 An Introduction to the Simorghian Culture and Mithraism in the East Asia, By 
Masato Tojo: http://www.shamogoloparvaneh.com/Englishp.html 

  همان جا   16
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  . پژوهشگران امروز پوشيده نيست
را از تبار سکائی های ايران ميدانند که از طريق ساخارين به همراه اقوام بومی  سوگاخانواده 

بوديسم، مهارت های معماری،  عالوه بر آئين  سوگاخانواده . ژاپن به اين سرزمين وارد شدند
روش سياستمداری، مناسک زرتشتی و ميترائيسم و پديده های مدنی و فرهنگی زيادی را به 

هم اکنون نيز آثار معماری و مجسمه های سنگی بسياری در دهکده  .ن ژاپن معرفی کردندسرزمي
  . 17در شهر نارا از اين دوره باقی مانده است آسکا

به ژاپن آورده شد از چگونه خصوصياتی برخوردار بوده  سوگاو اما بوديسمی که توسط تبار 
زيرا شخصيت مقدس مورد پرستش نه . داست؟ آئين بوديسم اين دوره را بوديسم ميترائی مينامن

که عمومن در آسيای جنوب شرقی از (يا بودای سنتی هند )Gautama Buddha(گوتاما بودا
ميتری  يا(ميترابودا تازه واردی به نامحقيقت  بلکه) مورد پرستش بود جمله تايلند و برمه و ويتنام

اين . ر داشته استاقر است یمظهر نور و روشنائی فراخورشيدکه  )Mitri-Burkhan()رکانبو
و  ، آئين زرتشتیاز بوديسم هند )216-276(18بزرگ مانیانديشه های تلفيقی  محصول مکتب

بوديسم ميترائی عمومن بوسيله شاگردان مانی که در . ايرانی بوده است) ميترائيسم( مهرپرستی
به اشاعه و تبليغ ور پاکستان کنونی و شمال هند آشين های شمالی ايران، افغانستان، پسرزمي

   .در سرزمين های چين، کره و ژاپن گسترش می يابدمشغول بوده اند 
هفت معبد بزرگ در سراسر ژاپن ميسازد که به پرستش بودای ميترائی  شوتوکوشاهزاده 

＝弥勒菩薩(می روکو بوساتسوميترا را در آئين بوديسم ژاپن . اختصاص دارند

Miroku-Bosatsu( بوساتسو .ميگويند)Buddhisatva(  به معنای حقيقت که مفهوم جديديست
 مقدس روحانی است که با وجود داشتن مقام بودائی و قابليت صعود به فراز عرش نورانی

   .برای ارشاد مردم در اين جهان خاکی باقی مانده است )که بودای سنتی جايگاه داردقلمروی خورشيد (
بنا در نارا  شوتوکوکه شاهزاده معروفترين معبدی است  )法隆寺＝Horyuji(هوريوجیمعبد 

آن تنديس است که در در مجاور معبد هوريوجی  )中宮時＝Chuguji(يگری چوگوجیدنمود و 
  .نگهداری ميشود می روکو بوساتسوبسيار زيبای 

آسکا در شهر فرهنگی  سوگاد بسيار کهن ژاپن است که به فرمان نيز يکی از معاب آسکامعبد 
＝鞍作鳥(کوراتسوکوری نوتورینام اين ايرانی را . ده استتوسط يک ايرانی اصيل ساخته ش

Kuratsukuri-no-tori( است "مرغی که زين اسب ميسازد"که به معنای  19ذکر کرده اند .
ی دارد، بيشتر شباهت به مغولنژاد تنديس بودائی که در اين معبد است بی شک چهره ای غير 

  ).10فرتور (دارديا آسيای مرزی شيا مردم يورآ
                                                  

  : از همين نگارنده نگاه کنيد" آثار سنگی ژاپننفوذ تمدن و فرهنگ ايران در "به مقاله  17
http://www.shamogoloparvaneh.com/tazehaa.html 

از پدر و مادر ايرانی متولد شد و آئين خود را بر اساس ) بصره جنوب عراق امروز( مانی در قريه مردينو  18
مانی در دوره پادشاهی ساسانيان  .انديشه های تلفيقی از اديان يهود، ترسائی، زرتشی و بوديسم نوآوری نمود

تحت تاثير نوسانات سياسی و اجتماعی اين دوره با بحران های زيادی در زندگی فرهنگ دينی خود روبرو 
او بارها مجبور به ترک وطن ميشود، به سرزمين های شمالی ايران، پادشاهی کوشان، اياالت چين .  ميشود

در اين سرزمين ها پراکنده ميشوند ولی اثرات معنوی و روحانی  شاگردان او. وغيره سفرهای زيادی کرده است
) پادشاهی صعيف النفس و متاثر از اطرافيان(در دوران پادشاهی بهرام اول. مانی بوسيله آن ها گسترش می يابد

  .) نگاه کنيد 192صفحه  7به بن مايه .(با تحريک معبدان زرتشتی او را به طرز فجيعی ميکشند
19 Id. Masato Tojo  
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که چهره ای غير مغولی  معبد آسکا بودایتنديس : چپ - )قندهار( کوشانتنديس ميترای : راست  10فرتور  
  .دارد

  
معرفی بوديسم ميترائی و بناهای شايسته و برجسته ای که در  نقش به جهت شوتوکو شاهزاده

ل شد که نهايتن لقب و دد معابد برای پرستش بودای ميترائی داشت به استوره ای جاويدان تبديمتع
تنديس . ميدانند می روکواو را حلول روح . تناسخ يافته را به خود تخصيص داد می روکویمقام 

  ). 11فرتور (گونه او را نيز ساخته اند می روکو
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
   يس شوتوکوتند: شاهزاده شوتوکو، چپ: ، وسط)ميترای ژاپنی(می روکوبوساتسو: راست 11فرتور         

  .در پيکر می روکو                                 
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عالوه بر موفقيت در گسترش بوديسم ميترائی شايستگی خود را در مديريت و  شوتوکوشاهزاده 
که مواد ) 律令制＝Ritsuryo-sei(ريتسوريونظام . برقراری نظم جامعه نيز خوب بازی کرد

از چين  20انين مربوط به مديريت جامعه را شامل ميگرددبرای تعالی اخالق اجتماعی و قوالزم  
کوری  از جمله  یپژوهشگران. کندگرفته، متناسب با جامعه ژاپن در اين کشور پياده ميافر

ستی چين بر ی و کنفسيوميترائيسمرا مشتمل از عناصر  ريتسوريوو توجو ) 8بن مايه (موتو
  .ده تهاجمات چين بشمار می آيدعامل بازدارن شوتوکوروش سياست مداری . ميشمارند

کمتر  سوگا قوم صحبت به ميان می آيد از شوتوکودر تاريخ تحوالت ژاپن آنگونه که از شاهزاده 
. انکار ناپذير استبعنوان يک قدرت پشت پرده در تحوالت ژاپن  سوگانقش ولی . نقل ميگردد

ده آسکای استان نارا باقی که با يک معماری سنگی منحصر بفرد بنا شده است در دهک سوگاقبر 
اين قبر عظيم و به جای ماندنی نشانه ای از . مانده و يکی از سايت های توريستی بشمار می آيد

ابراز شده اجتماعی -سياسیاحترام خاص مردم قلمداد ميشود که در قبال فعاليت اين شخصيت 
به آن در زمان کشف  ررهای مکاين قبر دارای متعلقات متعدد بوده است ولی بعلت دستبرد. است

بنا شد و قبر معظم  سوگاکه بدستور آسکامعبد  12در فرتور  .است يافت شدهعاری از اشياء 
  .مشاهده ميشود سوگاسنگی خود 

  سکا در استان نارامعبد آسکا در دهکده آ: سوگا و چپ قبر سنگی: راست 12فرتور      
  

دست پيروان سر  سوگاو  شوتوکوشاهزاده  وديسم ميترائی بوسيلهبورود باورهای  بانه فقط 
خود متون اين آئين نيز  حتااز دخالت در سياست و امورحکومتی کوتاه شد  شينتوسخت آئين 

يکی از جلوه های بارز نفوذ . نتوانست از اعتقادات پيسکسوتان آئين بوديسم ميترائی متاثر نشود
به گونه ای  آسکامعابد را در عصر . ظاهر گرديد شينتودر نوع بنای معابد  سوگاانديشه های 

سوی به از داخل ساختمان ) شب يلدا - آذر 30(دسامبر 21طرح و ساختمان کردند که چنانچه در 
معبد نظر می افکندی قادر بودی غروب رمانتيک و عرفانی خورشيد را در دروازه ورودی 

  . )13فرتور(مرکز توری ای مشاهده کنی
غرب ژاپن معابد، کوه ها، قبور و آثار دست ساخت باستانی  -در امتداد خط جغرافيائی شرق(

فراوانی کشف گرديده است تا از سوی آن ها به استقبال از طلوع و بدرقه غروب خورشيد به 
استقبال از طلوع خورشيد و يا بدرقه غروب آن طی مراسم بومی ويژه ای انجام . پردازند

  ). ری جداگانه به اين مبحث به پردازدنگارنده درصدد است تا در گفتا. ميگرفته است

                                                  
20 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8B%E4%BB%A4 
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  غروب رومانتيک خورشيد در مرکز توری ای   13فرتور                           
  )8در بن مايه  برگرفته از مقاله ماساتو توجو(                                              

  
را که نويد  )Sirius()14فرتور -شتريا تي(افزون بر اين در شب اين تاريخ ستاره درخشان ميترا

. )9بر گرفته از بن مايه (زايش دو باره او را در روز بعد نويد ميدهد در آسمان مشاهده ميکردی
برای نهادينه  سوگازی های اودنباله گسترش بلند پر شينتواين اصالحات در ساختمان معابد 

  .در ژاپن بوده است ميترائی -يسمبودکردن باورهای 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

درست ) دسامبر21آذر يا  30(شب يلداناميده ميشود در Siriusيا  Tishtryميترا که تيشتر  ستاره 14فرتور  
اين ستاره نويد روئيت . قابل مشاهده استدرجه جنوب شرقی  20در زاويه ک اکبر در نوک بينی ُد

خردمند ايرانی را  همين ستاره بود که سه. است) اول دی(بخش طلوع خورشيد ميترا در روز بعد
قبور بسياری از  .فلسطين بی يابند بيت المقدسعيسی را در راهبری کرد تا خانه در خفای حضرت 

  .امپراتورها و يا قبر سنگی خود سوگا را در جهت ستاره ميترا ساخته اند
  

Sirius



 26

نيز در جوار ) تخت جمشيد(کوری موتو بر اين باور است که کاخ های پارسه پژوهشگر ژاپنی
درجه جنوب شرقی بنا گرديد بودند تا ستاره  20در زاويه ) اکنون رحمت می نامند(ميتراکوه 

  . ميترا را بتوانند به آسانی روئيت کنند
＝天照大神(آماتراسبه نام  شينتودر همين عصر است که خدای معروف و اعظم 

Amaterasu-omikami()به 7شرح اين خدا درصفحه . (جلوس ميکند )خدای خورشيد تابنده 
از نور و باورهای دينی ايرانی ها نفوذ پيدايش اين خدا را نيز حاصل .) تفصيل آمده است

  .ميدانندخورشيد و آتش 
  عصرآسکا بديع درادبيات 

تازه مجموعه واژگان نوينی در ادبيات دينی متداول اعتقادی به همراه باورهای  آسکادر عصر 
  .ز آن ها به پردازيمميشود که بد نيست در اينجا به ذکر نمونه هائی ا

  
که  سکا واژهرا منسوب به " سوگا" در واژه" سو" .مينويسند 蘇我را به ژاپنی " سوگا":  سوگا

از راه جاده  سوگاخانواده . ميکنند ددار) Saca/Scythai/Sacca(اين همانی با اقوام سکائی 
به معنای " سو"شدهواژه نگاشته . با عبور از ساخالين مستقيمن به ژاپن مهاجرت کردند ابريشم

مهارت . به معنای ابزار جنگی است" سوگا"هدر واژ" گا. "ا گاو در ارتباط استلبنيات است که ب
  .نيز زبان زد بوده است "سوگا"سوارکاری 

 
اين واژه در نگارش به معنای مرغ پرواز . می نويسند 飛鳥را به ژاپنی  "آسکا"واژه : آسکا

از  "آسکا"تلفظ اين واژه کجاست؟ واژه  سرچشمهاما . دارداست که هرگز با تلفظ آن هم خوانی ن
است  سوگاخاستگاه که تشکيل شده است که سکا را منسوب به قوم سکائی  "سکا ＋آ"دو بخش 
آرک يا َارک است که در فارسی به معنای قلعه ميباشد و برخی هم " آسکا"در واژه " آ. " ميدانند

پس واژه آسکا جمعن به معنای قلعه يا جايگاه ). 9ه بن ماي(آن را محل مقدس تعبير کرده اند
نشان از نفوذ مفهومات فرهنگ مرغی يا سيمرغی  وآشيانه مرغ پرواز است  کهسکای مقدس 
  .دارد 21ايران باستان

  
به  و )نگاه کنيد 12و  2به فرتور (ميگويند" توری ای" شينتوئين دروازه معابد آبه : توری ای

اين واژه نيز شاهدی بر نفوذ . به معنای آشيانه مرغ است" ی ایتور. "مينويسند 鳥居ژاپنی 
اين مرغ که نماد پرواز و آزادی روح و روان است و جايگاهی . فرهنگ مرغ باور ايران است

   . مقدس در فرهنگ ها پيدا ميکند چيزی غير از سيمرغ ايرانی نيست
  

را به " ياماتو. "اين عصربوده است و نام سلسله امپراتوری در آسکا نام ديگر" ياماتو: "ياماتو
تلفظ . باز نگارش اين واژه نيز به مانند آسکا با تلفظ آن هم خوانی ندارد. می نويسند 大和ژاپنی 

است و به معنای همزاد می باشد اقتباس گرديده " جمشيد"که لقب " ييما"آن از واژه فارسی کهن 
در بر روی زمين  خصيت بهشت سازشخصوصيات جمشيد به مثابه اولين انسان و نماد . است

                                                  
از همين نگارنده در تارنمای زير مطلب را دنبال " بن شناسی فرهنگ ايران"خواننده مشتاق ميتواند به مقاله   21
 http:www.shamogoloparvaneh.com/farhang.html:کند
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معنای لغوی آن اجماع و هم آهنگی . باستان در اين واژه تداعی گرديده استفرهنگ ايرانيان 
نوروز جشن ملی و همگانی ايرانی ها را . بزرگ ميباشد که از ويژگی های رفتاری جمشيد است
  .به ياد بياوريم که در استوره ها به جمشيد نسبت ميدهند

  
. است خوش خط و خالمی نويسند و به معنای مرغ  斑鳩را به ژاپنی " ای کاروگا: "اای کاروگ

به محلی در معبد هوريوجی  "ای کاروگا" .)9بن مايه (ه پر استداين مرغ همان سيمرغ گستر
)法隆寺 (که در آنجا يومه دونو اتالق ميشود)夢殿( يومه دونو به معنای سالن  .بنا شده است

ين سالن که ساختمانی به شکل هشت ضلعی ميباشد آتش مقدس را می در درون ا. رويا ميباشد
  .افروختند و به عبادت می پرداختند

  
در تاريخ  "مهرداد"همانند امپراتور عنوانمينويسند و 皇 را به ژاپنی " سومرا"واژه : سومرا
به  白 پارهاين واژه از دو  .ميگذاشتند) پارت ها(که بر روی نام پادشاهان اشکانی است ايران

امپراتور . به معنای پادشاه تشکيل شده است 王و  )خورشيد گونه دربهشت(22سفيدمعنای 
اين واژه تداعی گر واژگانی از . او عنايت شده استخورشيد گونگی به تاج پادشاهی است که 

  .است ميباشد" مهر يا ميترا"که تناسخ ايزد " مهرداد"جمله
 

انگليسی  Compassionيا " شفقت"د به معنای مينويسن 慈悲که به ژاپنی را جی هی : جی هی
به ميترا يا می روکو، . يا ميترا است )Maitreya(در اين واژه مترادف با مايتريا 慈جی  .است

  氏شی  .بخشنده يا ياری دهنده است" شفقت"که حاوی معنای  ميگويند 慈氏 ضمنن جی شی
   . و غيره است" سرور"، "آقا"همسان ميگذارند و اسامی  جلوی

  
  اقوام سوگاافول تحول در شاخه های آئين بوديسم بعد از 

و بسياری از  سوگاميالدی  645ميالدی فوت ميکند و در سال  621در سال  شوتوکوشاهزاده 
با اين حال هرگز از سرعت . از بين ميروند رد او در يک کودتا بدست بدخواهانشانحاميان م
که رابطه خونی و سببی با  زيرا زنان بسياری. دودائی شدن فرهنگ ژاپن کاسته نميگردجريان ب

داشتند همچنان در حيات بودند و با تولد نيروهای تازه نفس ميراث پيشکسوتان آئين  سوگااقوام 
در قرن . بودائی را حفظ کرده و باعث نوآورهای بيشتری در زمينه فرهنگ دينی بودائی شدند

و يا می  )救世観音＝Guze Kannon(ن نونکا با نام گوزه می روکوهشتم ميالدی تنديس های 
 ندایگوزه کان نون به معنای . معرفی شدند )弥勒観音＝Miroku Kannon(روکو کان نون

و می روکو   )مهر لقب داردراز ندای در آئين مهرپرستی مانی است که  23سروشبرابر با (ناجی
  .کان نون به معنای ميترای مشيا است

                                                  
نورانی به ژاپنی . بلکه بيشتر به معنای نورانی است را ندارد،" white"سفيد در فرهنگ ژاپن معنای ساده   22

جالب است وقتی نور عبارت . ساخته شده است) ماه(月و ) خورشيد(日است که از ترکيب دو جزء ) 明(آکاری
  .از روشنائی تلفيقی از خورشيد و ماه باشد

23 Sraosha=(Cautes in western Mithraism)=Avalokiteshvara 
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ژاپن  )Esoteric Buddhism(رار شاخه بوديسم نويننطفه های مکتب اس -شاخه های می کّيو
" تنها ذهن"يا فلسفه  Vijnana- Vadinدر قرن هفتم ميالدی با ورود رهروان فلسفه 

و به معنای  ميگويند 唯識＝Yuishikiدر ژاپنی را اين سنخ فلسفی . گذاشته شد )ميترا(مايتريا
با  اين حقيقت فقطست و ني )Manas=mind(آنست که تمام واقعيت ها چيزی غير از ذهن

. قابل دسترسی استدانا بودای  با الهام از آموزه های رياضت های خالصانهو  مکاشفه ،مراقبه
با الهام از آموزه های  فعلی در پيشآور پاکستان )Asanga(که کاهنی به نام آسانگااست روايت 
  صوصنظهور پايه های فلسفی مخ. به اين فلسفه دست می يابد) ميترا(مايتريا

که  )法相宗＝Hossoshu(هوّسودر شاخه بوديسم  
آن  حقيقت نماد )خورشيد تابان( Vairocana بودای
و  ،محسوس است )15فرتور (است داده شدهقرار 

استاد . بوديسم اين عصر به بوديسم علمی مشهورست
بن مايه (توجو در مقاله جديدی که اخيرن منتشر کرد

ئی نوشته است که طبق کتاب مقدس بودا) 8
Mahavatsu  بين قرن اول تا چهارم ميالدی که

نگاشته شده است به صراحت آمده است که 
44x4,320,000,000  سال قبل از بودا شدن شاهزاده

به معنای (”Vairocana“ لقب) ميترا(گوتاما، مايتريا
  . را کسب کرده است )خورشيد تابان

  
  

  
  شهر نارا )Todaiji(در معبد بزرگ) Vairocana(وايروکانا  15فرتور 

  
مطرح کرد و ) ميترا(را با مايتريا Vairocanaکاهن بزرگی که برای اولين بار ادعای همسانی 

 Manthra Zikr Practice of the Lovingبا تحرير دوجلد کتاب با تيتر 
One=Mithra)(زن موکونبه چين آورد  )ترجمه استاد توجوZenmukon (آموزگاران . بود

به تاسيس شاخه های   زن موکونژاپنی با فراگيری انديشه های واالی  ایکوکبوديسم از جمله 
  . ديگر بوديسم پرداختند

برای افراد عادی خالی از اشکال نبوده  هوّسوی بوديسم فيلسوفانه چون درک آئين  بهر جهت
سم بودينبايد از خاطر برد که اما  .است اشکال بوديسم های بعدی با متون ساده تری ارائه ميگردد

و در قرن نهم  )密教＝Mikkyo(می کّيوشالوده شاخه های ديگر مکاتب اسرار از جمله  هوّسو
ما دردنباله به  .که در قرن دوازدهم ظهور ميکننداست که  )浄土＝Jodo(جودوسرزمين پاک يا 

  .معرفی اين دو شاخه بوديسم می پردازيم
 نوگشين و ) 天台＝Tendai(ن دایِتدوشاخه فرعی  )密教＝Mikkyo24(می کّيوبوديسم در 

                                                  
مکتب "يکی انديشه ژاپنی آنست که آن را به شاخه . دو نظريه وجود دارد) 密教(ّيودر معنای واژه می ک  24

ولی نظريه ديگر که بيشتر در بين . ، يا سری است"درخفا"به معنای  密زيرا واژه ژاپنی . ترجمه ميکند" اسرار
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)真言＝Shingon ( سای چوتوسط کاهن بزرگ  ن دایِتشاخه . معرفی گرديده است)最澄＝

Saicho)(822-778() توسط کاهن بزرگ  )مانترا يا ذکربه معنای (شين گونو شاخه  )16فرتور
معرفی و  پس از فراگيری در چين ژاپنی )16فرتور ()空海＝Kukai()835-774(کوکای

＝大日如来(ماهاوايروکانابی نهايت هر دو شاخه بوديسم می کيو،  حقيقت .گسترش داده شد

Mahavairicana (است که بدون  "خورشيد تابان اعظم"به معنای  روکاناماهاواي. ميباشد
  .و آن ها را از موهبت و شفقت خود لبريز ميکند استثناء به تمام آحاد موجودات هستی می تابد

  

  کاهن بزرگ بودائی کوکای                                چو        کاهن بزرگ بودائی سای       16فرتور 
  

妙(ميوکندر حوزه آسمان ستارگان به  ماهاويروکانامی کّيو بر اين باور است که  ن دایِتشاخه 

見＝Myoken (تبديل ميشود که هفت سياره را به تابعيت خود در می آورد) کوری ). 17فرتور
    ).8بن مايه (مترادف با می روکو يا ميترا است ميوکن موتو بر اين باورست که باور

                                                                                                                                                  
د  تعبير را نيز شامل ميشو" مکتب اسرار"که ضمنن " آموزه های ميترا"چينی ها مرسوم است می کّيو به 

  .  دارای هر دو نوع معنا است 密زيرا واژه . ميگردد
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  در مرکز هفت سياره) Myoken(ميوکن 17فرتور                                   
  

           و باورهایانديشه های کيهان شناسی فرهنگ ايران و هم در باورهای ميترائيسم غربی هم در 
وج و سيارات به دور خدای نور و روشنائی تجلی هفت خدای روزهای هفته در شکل برهندی 

با می روکو يا ميترا توسط کوری موتو دور از  ميوکناين همانی دادن . )2جدول(ميکردند
  .حقيقت نيست

  
  .که با خدايان سيارات اين همانی داده شده است نام روزهای هفته در فرهنگ ايران و رم 2جدول 

  رمی ايرانی  روزهای هفته  رمی  ايرانی روزهای هفته
  Mercury  تير  هار شنبهچ  Kewan  کيوان  شنبه
  Jupiter اورمزد  پنجشنبهSol(Mithra) )ميترا(خور  يکشنبه
 Aphrodite  آناهيتا  جمعه  Mah  ماه  دوشنبه
        Mars  بهرام  سه شنبه

  
آمده است که وی در هنگام اقامت در چين از معابد  کوکایدر خاطرات نگاری کاهن بزرگ 

به  ن دایِتبوديسم ميباشد که به مانند  شين گونوی موسس شاخه . ار کرده استديد مانی
 . اقتداء ميکند )فروغ جاويدان(حقيقت نورانی )18فرتور (يروکانااماهاو
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  .نمادين است نشانه دست او - در وسط )大日如来(ماهاوايروکانا يا دای نيچی نيورای  18فرتور 
  

در جنوب استان  )高野山＝Kouyasan(کوهی به نام کوياسانراز معبدی در فکوکای در 
به يادگار از او محل زيارت و عبادت معبد اکنون اين اوساکا به عبادت می پرداخته است و 

 اطاقکنگارنده در هنگام ديدار از اين معبد متوجه . است شين گونپيروان و مشتاقان طريقت 
 اطاقکدر يک ضلع اين ). 19فرتور (يشدمحافظت م" سنگ می روکو"شد که در آن  چوبی

روايات .  را لمس کرد" سنگ می روکو"دريچه ای تعبيه شده است که ميتوان با يک دست 
خرافی پيدا کرده  ُبعدبسياری در مورد اين سنگ وجود دارد که برخی از آن ها در طول زمان 

خود برآورد حاجات  خواستدرو " می روکو"ولی در اصل لمس کردن اين سنگ الهام از . است
  .است

  
  
 
 
 

  
  
  
  

 "سنگ می روکو"حاویاطاقک  19فرتور  
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 ماهاوايروکانايا  خورشيد تابان اعظمکه مانترا يا ذکر حايلی برای اتصال به  شين گوندر شاخه 
ن را به دااين ايز. است ايزدان استاد مانترا وجود دارند که اشاعه دهنده اين مانترا ميباشند

به معنای پادشاه  )明王＝Myo-o(ُاوو به ژاپنی ميوميگويند  Vidya-rajasسانسکريت 
  . )3جدول (نورميباشد

  
  ايزدان استاد مانترا يا ذکر در شاخه شين گون بوديسم  3جدول 

  توضيح  نام سانسکريت  نام ژاپنی
 -ولی با شمشيردردست  بی حرکت 不動＝Fudo Aclanathaفودو

  تناسخ ماهاوايروکانا 

  خشمگين مترادف با سروش -سر اسب  馬頭＝Bato Hayagrivaباتو

  ديو خوش سيرت  金剛夜叉＝Kongoyasha Vajrayaksaکونگوياشا

  رزم آور  軍茶利＝Gundari Kundaliونداریک

   降三世＝Gosanze Trilokavijavaگوسانزه
  مترادف يا ييما ی ايرانی  大威徳＝Daiitoku Yamantakaدای ای توکو

  يرشکست ناپذ  無能勝＝Munosho Aparajitaمونوشو

  مترادف با تنوع سيمرغ  - طاوس  孔雀＝Kujaku Mahamayuriکوجکو

  
اين پادشاهان که استادان مانترا يا ذکرند پيروان را تشويق و برخی اوقات هم با چهره های خشن 

اين ايزدان تبار خارجی دارند و . خود آن هائی را که از مانترا سرباز ميزنند را ميترسانند
از نور و آتش نقش شده است که نشانه هائی از نفوذ فرهنگ نور و اطراف سر آن ها هاله ای 

  ).20فرتور (ايرانی قلمداد ميگردد آتش
  

  .اطراف سر آن ها هاله ای از آتش ديده ميشود -ايزدان استاد مانترا يا ذکر 20فرتور    
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ار دارند با آتشی که در اختي نداله آتش در اطراف اين ايزدان به اين معناست که آن ها قادرح
  .کنند بال نگرانی و مشکالت پيروان را در آن بسوزانند و رفع
ايزد برخالف ديگر ايزدان از چهره ای اين . ايزد طاوس ريشه در مفهومات فرهنگی ايرانی دارد

در حالی که بر پشت يک طاوس جلوس دارد در ). 21فرتور (مهربان و با شفقت برخوردارست
طاوس در فرهنگ . و در دست ديگرش ميوه انار دارد) وفر آبینيل(يک دست او شاخه گل لوتاس

  .رنگارنگی و تنوع استوحدت نشانه  کهايران اين همانی با سيمرغ دارد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در يک دست شاخه گل لوتاس -ايزد طاوس 21فرتور                           
  .و در دست ديگرش ميوه انار دارد                                                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )هند(سرسواتی:، چپ)ايران(آناهيتا:،وسط)ژاپن(ِبن زای ِتن: راست. خدای دانش، موسيقی و طرب 22فرتور  
  

اين . تعدای ديگری از خدايان در بوديسم ژاپن مورد ستايش قرار دارند که از خارج وارد شده اند
يا  devaاز آموزه های بوديسم را بر عهده دارند در سانسکريت به خدايان که مسئوليت صيانت 
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. از خدايان مورد عالقه مردم بوده است ديودر ايران باستان نيز . فارسی ناميده ميشوند ديوهمان 
برخی . ميگويند که تعداد آن ها نيز فراوان است 天部＝Tenbuدر ژاپنی به اين خدايان نگهبان 

ن و تشويق کننده دارند ولی برخی با چهره های غول مانند وخشن و از آن ها چهره های مهربا
  . پرخاشگرايجاد ترس در دل مردم ميکنند

است که عالوه بر ريشه هندو تبار  )弁財天＝Benzaiten(ِبن زای ِتنيکی از اين خدايان 
ب اين خدا در جوار رودخانه و يا برکه منزل دارد و به نوازش موسيقی و طر. ايرانی نيز دارد

و در ايران باستان مترادف با ) Saraswati(اين خدا در سانسکريت به سراسواتی. می پردازد
  ).22فرتور (يا ناهيد الهه آب و سبزی و موسيقی است آناهيتا

  
تاسيس ميگردد بوديسم  می کّيوبوديسم که بعد از شاخه ديگر -بوديسم جودو و جودوشين شو

به  هی آنميباشد که در قرن دوازدهم در عصر )浄土＝Jodo(سرزمين پاکبوديسم يا  جودو
با کاهنان برجسته بوديسم  .عرض وجود مينمايد )法然＝Hozen(هوزنرهبری کاهن بزرگ 

برای ارتقای هوشياری در اين شاخه بوديسم روش های ساده تری را  ،جذب بيشتر پيروان هدف
 يا ذکر زمزمه يک وردو ر تکراتنها با  در اين شاخه بوديسم. ارائه دادند و سعادت روحی مردم

عابد قادر خواهد بود به سرزمين   )南部阿弥陀仏＝Namuamidabutsu(دابوتسوناموآمي
در اين بهشت برين است که عابد راجعات مکرر از مپس . جعت کندمراپاک و يا بهشت برين 

＝阿弥陀如来(آميدانيورایدر بهشت برين  .ميتواند به مقام بودائی ارتقاع پيدا کند

Amidanyorai() قرار دارد تا مراجعين را ياری دهدحقيقت بيکران نور و زمان  ،)23فرتور.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  اوجی در شهر )Byodoin(آميدا نيورای در معبد بيودواين 23فرتور 
  

معنای روشنائی بيکران،  به )Amitaahba(سانسکريت آميتاباواژه  پيشوند )Amida(آميدا واژه
مترادف  آميتابا يا روشنائی بيکران. ميباشد عنای زمان بيکرانبه م )Amitaayus(و يا آميتايوس

بوده، و آميتايوس زمان بيکران مترادف با حقيقت نورانی بيکران در آئين زرتشتی  اهورامزدابا 
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  . مانی قلمداد ميشود) مهرپرستی(، زمان بيکران در ميترائيسمزروان
بنابراين . ای بازگشت استبه معن ناموآميدابوتسودر ذکر  )Namu(ناموو باالخره 

  . است "بازگشت به حقيقت روشنائی و زمان بيکران"جمعن به معنای  ناموآميدابوتسو
گل  آغشته از عطراز جواهرات طال و نقره تزئين شده و جودوروايت است که سراسربهشت 

همراه موسيقی و پرتوی روشنائی غم و غصه به  ميتوان فارغ از جودودربهشت . بوستان است
  ). 11بن مايه (بشادمانی روزگار گزراند

浄土真(جودونوينبا اصالحی در نوع ذکر، آئين  )親鸞＝Shinran(شين ران، هوزنشاگرد 

宗＝Jodo-shinshu( وجود بوديسم  جودوبا شاخه شاخه اين  درتنها فرقی که  .را تاسيس ميکند
جودو در شاخه  .ايدهم بر زبان بي جودوحتا الزم نيست ورد ياد شده در شاخه اينست که دارد 
دانسته کافی و رجعت به سرزمين پاک برای رهائی جستن  آميدابوتسو قلبیتصور تامل يا  نوين
دو حقيقت يا ايزد  آميدابوتسوبه غير از  )گروه تاناکا(در شاخه فرعی از اين آئين. استشده 

観(کان نون بوساتسويکی . دنديگری هم مورد ستايش قرار ميگير 音 菩 薩 ＝

Kannonbosatsu(  تای سی شی بوساتسوو ديگری)大勢至菩薩＝Taiseishibosatsu( 
و دومی مترادف با  حقيقتسّر ندای ، )Sraosha(25سروشاولی مترادف با . ميباشد
از خدايان  رشنو هم  سروشهم . است حقيقتسّر ندای به ، پاسخ دهنده )Rashnu(26رشن

. ميباشندشتی و مهر پرستی ، زرتجمله فرهنگ سيمرغیمطرح در فرهنگ های ايران باستان از 
  .دارندبا هم برادر را  نسبتدر اين آئين  رشنو  سروش

تعداد سيزده شاخه اصلی و ده ها شاخه های فرعی بودائی در ژاپن شناخته شده بد نيست بدانيم 
چند  يک نفر ممکنست(هزار نفر 500ميليون  93جمعيت پيروان بوديسم را در ژاپن حدود . است
جودو آئين  و جودوآئين هزار نفر آن را پيروان  500ميليون و  18ين ميزنند که تخم) باشد دينی
زده  تخميننفر ميليون  5/12حدود  و  بيشترين جودونوين پيروان آئين. ندتشکيل ميده نوين
بن مايه (ميليون تخمين ميزنند 7را جمعن  می کّيوجمعيت پيرو آئين مکيب اسرار يا . ميشود

11.(  
＝修験道(شوگندوآئين ديگری که الزمست به معرفی آن به پردازيم آئين  -آئين شوگندو

Shugendo( هندو در آن مشاهده - پديده های ايرانی ،ميباشد که باتاثير پذيری از آئين های بوديسم
همان گونه که مختصرن در صفحات قبلی هم به آن اشاره کرديم اين آئين نوع تلفيقی از . ميگردد

. شکل ميگيرد هی آنيا مکتب اسرار بوديسم ميباشد که در عصر  يوّک میو  شينتوآئين سنتی 
کوه را محل اقامت خدايان می پنداشتند و با راه پيمائی های طوالنی  شينتواز آئين  یپيروان نوع

山伏(اين افراد را يامابوشی. در مسير صعب العبور کوه ها به يک وجد عرفانی دست می يافتند

＝Yamabushi() بوشی شخصيت های ماپيروان يا می کيوپس از ادغام در . نامندمي) 8فرتور
را بنا کردند و به ستايش و مسير راه های کوهستانی معابد  در ،بودائی را حلول خدايان پنداشته

  است و در  )権見＝Gogen( گوگننام عمومی اين تناسخ های خدايان . پرستش آن ها پرداختند
رفته نشات گ می کيواين تناسخ ها از معتقدات . ميگرددنام تعدادی از آن ها مشاهده  4جدول 
  .است

                                                  
  .ميگويند Cautesو در ميترائيسم غربی  Avalokiteshvaraسروش را در سانسکريت    25
 .معروفند Cautopatesو در ميترائيسم غربی  Mahasthamaprapaرشن در سانسکريت به   26
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  ظهورنمادهای بوديسم می کيو در آئين شينتو  4جدول 

  
عبه ی بوديسم شاخه فرعی ظاهر شد که ک می کيو )天台宗＝Tendai(در شاخه آئين ِتن دای

روايت است که خدای . يافت )石動山＝Yusurugiyama(يوسوروگیعبادت خود را در کوه 
＝八尾(يااو اين کوه در شهر. آن ها در سنگی که از آسمان بر روی اين کوه افتاد مسکن دارد

Yao( اسکان خدا در سنگ ما را به ياد . جنب دريای ژاپن در استان کاشيما قرار داردشهر
  .زد که از درون سنگ ظاهر ميگردداستوره ميترا می اندا

ابهت و حرارت د که با نطهارت در آتش و آب از مناسک بسيار مقدسی ميباش شوگندودر آئين 
به مراسم  زمانی که  ما. در بسياری از نقاط ژاپن هر ساله بر گزار ميگردد شايان توجه

 ايرانيان دارد پرداختيم  ژاپن که قرابت های گوناگونی با مراسم دينی سمبوليک آئين ها ی مذهبی
بدانيد که به مناسک آتش افروزی  ولی اجالتن بد نيست. اين مراسم را نيز معرفی خواهيم کرد

  . ميگويند )24فرتور ()大護摩＝Daigoma(دای گوما ،شوگندو ئينآ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مابوشی ها ، اوراد توسط يادو تل بزرگ آتش همراه با خواندن  -"دای گوما"مراسم  -راست 24فرتور     
شباهت آن با  -پريدن از روی شعله های آتش به هدف جذب خصلت پاک کننده آن - چپ

  .   قابل توجه است و مناسک زرتشی های ايرانی مراسم چهارشنبه سوزی 
  

. ترجمه آوائی شده است" هوما"يا " هما"از واژه سانسکريت گوما . دای به معنای بزرگ است 
نيز خوانده " آتش افروز"که همان سيمرغ است ميباشد و سيمرغ  مرغ سعادت ايرانيان" هما"

خدای اعظم همسان با آماتراس خورشيد خانم آئين  Mahavairocana -خورشيد اعظم
  شينتو

  همسان با خورشيد اعظم Miroku -ميترا
  همسان مشيا ميترا Kannon - کان نون
  تناسخ خورشيد اعظمAcala-naha - نگهبان منور خورشيد اعظم -فودو

  .ايزد ستارگان و نجوم. همسان با خورشيد اعظم Myoken - می يوکن
Akasagarbha همسان . ايزد ستارگان و نجوم. نگبان خورشيد اعظم

  با ميوکن
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خورشيد "به زمينی آرزوهای پيروان  دهندهپيامبرمنزه و اتصال  گومادرمراسم آتش . شده است
火渡(عبور ار روی آتش که به هی واتاریدر انتهای مراسم  .است مينویدر فراز جهان " اعظم

り＝Hiwatari (گيرد قاط انجام میمعروف است در بسياری از ن.  
  

  آئين ذن
می دانند که در سن ) Budhidharma()543-470(بودا دارماآئين ذن را کاهنی به نام  موسس

به چين می رود و در معبد ) 526تا  516بين سال های (سالگی در قرن ششم ميالدی 60
 ت هشتميناز گواتما بودا او بيسبعد . به آموزش آئين ذن مشغول می شود Shaolin)(شائولين

فرتور (چشم آبی ايرانی ياد می کنند کاهندر متون چينی از او به عنوان . بودا بشمار می آيد
ميدانند که از آسيای ) يونانی -ايرانیمخلوط (را برخی ايرانی از نوع هلنی دارماهويت . )25

ر اين استاد توجو ب  .27پنداشته اند مسافری از خطه هنداو را و برخی ميانه سفر کرده است 
آئين ذن را نه در کتب  شناخت دارما. را ايرانی ميدانند دارما باورست ژاپنی های بودائی هويت

است که فرد  خستگی ناپذيراقبه ممتد و با مر. طاقت فرسا ميدانستمقدس بودائی بلکه در مراقبه 
شهور است م. به گوهر بودائی در درون خود آگاه می شود و نهايتن به روشنائی ابدی می پيوندد

به گونه ای که هر دو پای او  ،سال روبه ديوار به مراقبه و مکاشفه پرداخت 9خود او به مدت 
نشان  دست دارد نه پا نهکه  را دارماعروسک معروف  26فرتور . گرديد فاسد شد و ساقط

چشم اين عروسک را در مناسبت های پيروزمندانه به نشانه خوش يومنی و سپاس پر می . ميدهد
 .ندکن
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عروسک دارما بدون دست و پا  26فرتور             
 
 

 آئين ذن دارمای مقدس موسس  25فرتور   
 

 "دايانا"اين حرف برگردان تصويری واژه . می نويسند 禅ذن را به حرف چينی يا ژاپنی 

                                                  
27 Masato Tojo : Zen Buddhism and Persian Culture- An Investigation on the Influence 
of Simorghian Culture on Zen Buddhism. In  
http://www. Shamogoloparvaneh.com/Englishp.html 
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)(dhyana  آئين ذن در. است "دين"در سانسکريت است که در فارسی هم دايانا يا همان 
ميليون  9.6پيروان ذن را در ژاپن  .ی از معروفيت شايان برخوردار استکشورهای باختر

  .زنند تخمين می
 660در سال  法相宗＝Housoshu)(دين هوسوشوو از طريقبرای اولين بار آئين ذن فلسفه 

مورد سرزنش پيروان هوسوشوو با وجود اين که در زمان خود  .ميالدی به ژاپن معرفی می شود
از باورهای فلسفی پيچيده  قلمداد می کردند ارتداد ن راآ به طوری کهرار ميگرفت اوليه ق بوديسم

و به   ,yuishikiron＝(唯識論(نظريه آن ها را به ژاپنی. برخوردار بود بی نظيری
فلسفه ذن بوسيله کاهنی از خانواده برهمای هندی به نام  .می گويند Vijnana-vadin سانسکريت

او . زندگی می کرده است گسترش می يابد) پاکستان(شاور کنونیدر شهر پي که Asanga)(آسانگا
. موخته استآ Maitreya)(يا ميتره  ادعا کرده است که اين فلسفه را با الهام از آموزه ميترا

متوليان اين دين معتقد بودند که تمام واقعيت های موجود چيزی جز ذهن نيست و به هشت نوع 
  ).5ل .جد(باور داشتندی يا اليه های شعور ذهن 

  
  اليه های شعور در آئين ذن  5جدول 

    کارکرد هر اليه  نام های ژاپنی
眼識＝Genshiki   بينائیاز راه حس شناخت    

 اين شش اليه ذهن را اليه های 
  قشری شعور می گويند

耳識＝Nishiki   شنوائیاز راه حس شناخت  
鼻識＝Bishiki   بويائیاز راه حس شناخت  

舌識＝Zetsushiki   چشائیاز راه حس شناخت  
身識＝Shinshiki   المسهاز راه حس شناخت  

意識＝Ishiki  شناخت عقالنی  
末那識＝Manashiki  ريشه شناخت خود محور که  

  سرگردانی و نگرانی است
  اين دو اليه ذهن را اليه های

  .ژرف شعور می نامند
از راه اين دواليه است که 
کيفيت اليه های قشری تعيين 

  .می گردد

阿頼耶識＝Arayashiki تمام تخم  اصل محل انباشت
تمام قضاوت ها  تخم. رفتارهاست

و تصميمات در اين انبار نهفته 
در اين تخم ها کيفيت های . است

  .خوب و بد نهفته است
  

می باشد  Avatamsaka Sutraيا سوترای مقدس يکی از کتب مورد اعتبار پيروان ذن کتاب 
در اين کتاب سر . ی در آسيای مرکزی تاليف و تدوين شده استکه در قرن سوم و چهارم ميالد

خدای  که مترادف با Buddha Vairocana)(رشته آموزه ها را به بودای وايروکانا
خدای خورشيد در آسيای . )نگاه کنيد 15به فرتور ( نسبت می دهند است Sun God)(خورشيد

 حقيقت نهائی که. يا ميتره داشتميترا  اين همانی بامرکزی در دوره شکوفائی بوديسم ماهاينه 
  .پنداشته می شدميترا  مترادف باخورشيد نماد آن تعبير می شود، روشنائی مطلق 
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  )=七福神Shichifukujin(بختهفت خدای 
پرستش اين خدايان در معابد بودائی و شينتو از قرن دوازدهم در عصر کاماکورا رونق داشته 

نام اين خدايان، تبار  5در جدول . ظاهر ميشود) 1ر فرتو(بختجمع آن ها در کشتی . است
زمان پيدايش، . خارجی آن ها و بخت و سعادتی که نمايندگی آن را ميکنند معرفی گرديده است

در جدول نام آن ها به ترتيب پيدايش و . معروفيت و مقبوليت اين خدايان  يکسان نيست
از بقيه خدايان معروفتر،  دای کوکوتنو  ابی سو. مقبوليتشان در جامعه ژاپن آورده شده است

  .مقبول ترند و از پرستش بيشتر در معابد گوناگون برخوردار
  

  هفت خدای بخت يا شی چی فوکو جين 5جدول 
  ويژگی خدا  تبار خدا  نام خدا

خدای کسب، کار و صيد ورونق   ژاپن  )Ebisu=恵比寿(ابی سو
  کشاورزی

  ی خورد وخوراک وافزايش مالخدا  هندوستان  )Daikokuten=大黒天(دای کوکوتن
  خدای موسيقی، خرد و تدبير  هندوستان  )Benzaiten=弁財天(ِبن زای ِتن

خدای نگاهبان آئين بودا وسرزمين های   هندوستان )Bishamonten=毘沙門天(بی شامون ِتن
  شمال، خدای ثروت

  خدای طول عمر وسرنوشت خوب  چين  )Fukurokuju=福禄寿(فوکوروکوجوو
  خدای طول عمر و سالمتی  چين  )Jurojin=寿老人(جوروجين
  خدای اخالق و آينده خوب  چين  )Hotei=布袋(هوته ی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کشتی گنجينه سعادت و هفت خدای سوار بر آن ورود   1فرتور                    
  

چه در مورد تبار اين خدايان و چه در مورد تاريخ و نحوه ظهور و يا ويژگی خدائی پژوهشگران 
اگر چه وجود آن ها را ميتوان در تلفيق با باورهای بومی ژاپن . زومن توافق نظر ندارندآن ها ل

در آئين شينتو و بوديسم به وفور مشاهده کرد ولی نسبت هائی که از نقطه نظر اخالقی و 
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فرهنگی به آن ها ميدهند از توجيهات الزم برخوردار نيست و معرفی آن ها بنظر می آيد تحت 
 . سياسی و فشار قدرت از بيرون صورت گرفته باشد تاثيرمالحظات

را در رابطه با اين هفت خدای  )Susumu Kuji=久慈 力(28سوسومو کوجیاجازه بدهيد نظر
او بر اين باورست که اين هفت خدا بوسيله اقوام مهاجر خاور ميانه . ماز کتاب ايشان نقل کن

، آشوری ها، آکدها واقوام بنی از جمله سومری ها) بين النهرين(بخصوص اقوام بين رودان
اسرائيل، شمال و شمال شرق و غرب ايران از جمله کاسيت ها، سکائی ها و ترک ها و هيتيت 

اين اقوام که هم تعدادشان  زياد بوده و هم روابط بين آن لزومن هم . ها به ژاپن  آورده شده اند
، جاده جلگه ای شمال )2 فرتور(آهنگ و يکپارچه نبوده است عمومن از طريق جاده ابريشم

)Steppe Route( و راه آبی جنوب)Sea Route(  با عبور از چين و شبه جزيره کره به
کوجی از بين اين اقوام مخصوصن از اقوام بنی اسرائيل های . سرزمين ژاپن مهاجرت کرده اند
معرفی ) 秦氏( هاتانماينده مقتدر اين گروه شخصی به نام سردار. ايرانی تبار به کرات ياد ميکند

اين اقوام اصولن برای جستجوی پناهگاهی و ايجاد مستعمرات به ژاپن می آمده اند . شده است
ولی در عين حال مهارت های فنی از جمله آختن فلزات، زراعت، بافتدگی و باورهای فرهنگ 

جماعت هفت خدای سعادت نمايندگان . دينی و هنری سرزمين خود را به ميراث باقی گذاشتند
اورهای فرهنگ دينی هندو، بوديسم، تائوئيسم و باورهای شينتوی سنتی ژاپن هستند که البته در ب

تمام اين باورها رگه های فرهنگ های ايران باستان از جمله زرتشتی، ميترائيسم، مانوی، 
از جهتی بايد اذعان کرد که گنجايش پذيرائی و . ، يهوديت يافت ميشود)نسطوری(مسيحيت

  .متنوع در جامعه ژاپن باستان بسيار باال بوده است تمام اين باورهایاستقبال از 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  که به جاده ابريشم موسوم است خاور وباخترارتباط بين کشورهای سه راه  2فرتور        
                                                  
28 久慈 力：七福神、信仰の大いなる秘密―批評者、2007 
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که اکثر پژوهشگران سنتی ژاپن  را )3فرتور()恵比寿(ابی سو حتا تبار ژاپنی خدایکوجی 
ِ اپوسآن تاکيد ميکنند بر ،يکی از اقوام بين  )Epus(مردود ميداند و ريشه اين خدا را در قوم

  . رودان، که به عنوان برده مظلوم توسط قوم بنی اسرائيل به ژاپن آورده شده است ميداند
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  و کاله کالغی بر سر، دست چپ و چوب ماهی گيری در دست راستهی در ابی سو با ما :چپ  3فرتور 
ی کوکوِتن با چکشی در دست راست و انبانی در دست چپ که بر روی کيسه برنج دا: وسط

  .ِبن زای ِتن سرگرم نواختن با آلت موسيقی بی وا است: راست. نشسته است
 

هر دو کاله کالغی بر سر دارند، کاله کالغی   )وسط 3فرتور()大黒天(دای کوکوِتنو  ابی سو
برای جلوگيری از اصابت جرقه های آتش به  کاله کسانی است که با آتش سروکار دارند و

در دست راستش يک چکش   دای کوکوتنعالوه بر آن  .صورت از اين کاله استفاده ميکنند
به نظر می ايد چنين قيافه ای . مشاهده ميشود که نشانه مهارت در آهنگری و ظرب سّکه است

او در دست چپش يک کيسه . مخصوص افرادی باشد که يد طوالئی در تجارت طال و نقره دارند
رابطه اين خدا با برنج ميرساند که نقشی در معرفی . دارد و روی کيسه های برنج نشسته است

اين خدای در هند به خدای سياه خشمگين و تناسخ روح . طرز کشت برنج به ژاپن داشته است
ونی نوشی شيوا خدای خلق و نابودی معروف بوده است ولی در ژاپن با ائتالف با خدای اوک

هم به معنای خدای سياه سعادت و آشپزخانه  دای کوکوِتننام . چهره ماليم تری بخود ميگيرد
شاخه مکتب اسرار آئين بوديسم ) کوکای و سای چو(اين خدا بوسيله دو آموزگار روحانی. است

  . ژاپن برای حفاظت و نگاه بانی از معبودان بودائی از چين به ژاپن آورده شده اند
زنخدای موسيقی، دانش و تدبير مترادف با ساراسواتی  )راست 3فرتور ()天才弁(ای ِتنِبن ز

 بربطکه ريشه در  )Biva=琵琶(در ژاپن با آلت موسيقی بی وا. هند و آناهيتای ايرانی است
اين خدا بيشتر در معابد شاخه مکتب اسرار بوديسم مشاهده . دارد ديده ميشود )ود عربیا( ايرانی

ِبن زای ِتن زمانی که از هند از  .بوليت باالئی در بين ژاپنی ها برخوردارستگرديده و از مق
. طريق جاده ابريشم به چين ميرود در چين مناسب با خوی مردم اين سرزمين تغيير شکل ميدهد

ِبن زای ِتن چينی دارای تاج سر و هشت دست و بازوی بوده است که به هشت سالح از جمله 
مسّلح بوده تا قادر باشد دشمنان روحانيت بودائی را تار و مار  ان و غيرهنيزه، خنجر، کمان، پيک

        . کند
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است که در آئين هندوی هند خدای  )4فرتور ()毘沙門天(بی شامون ِتنخدای بخت چهارمين 
او با يک نيزه سه پردر دست راستش و يک برج در دست چپش به همراه . جنگ لقب گرفته است
در هيچ يک از کشورهای چين، هند و ژاپن چنين قيافه ای مشاهده نمی . ودکاله خود مشاهده ميش

او چهره ای . اين شکل و شمايل شباهت بسياری با سربازان اسرائيلی در عصر داود دارد. شود
خشن دارد و بی جهت نيست که سمت اين خدا را نگاه بانی از شخصيت های بودائی و جلوگيری 

 .اين خدا در ژاپن از مقبوليت زياد برخوردارنيست. نداز جنگ و ستيز تعيين کرده ا
 
 

      
  فوکوروجوو: وسط بی شامون تن به همراه نيزه، برج با چهره ای خشمگين و آماده جنگ،: چپ 4فرتور 

 جوو روجين: با سر برج مانند، قد کوتاه با صورت پرمو که در دست راست عصا دارد، راست             
  

در برخی از معابد  زره بر تن، کاله خودی که بال های مرغ بر آن تزئين شده بی شامون ِتن 
. است بر سر داشته و در حالی که ديو را در زير پای خود محبوس کرده است ديده ميشود

اين خدا بوسيله ايل . تصوير چنين نگاهبانی رد پای نفوذ جنگ آوران ايرانی را تداعی ميکند
پژوهشگران بر . زادگاهش بوده است به ژاپن معرفی گرديده استاز ختن که  )Hata=秦氏(هاتا

يا دين  Keikyo=景教وبه ژاپنی و چينی کی کي(اين باورند که هاتا دين مسيحيت نسطوری
  .را که از مفهومات ميترائی نشات گرفته است را به ژاپن آورده است) نورانی

ج مانند درازی همراه با که سر بر) وسط 4فرتور ()福禄寿(فوکوروکوجوو پنجمين خدای بخت
در دست راست يک عصا و در دست چپ تومار لوله . ريش و ابروهای پرپشت و قد کوتاه دارد

نمادی از  فوکوروکوجووشمايل . دارد)اين تومار به عصا تعبيه شده است 3در فرتور (شده 
اگر . داردستاره عمر در بروج نيمه کره جنوبی است؛ باوری که ريشه در مکتب تائوئيسم چينی 

چه در تائوئيسم ستاره شناسی و طالع بينی بر اساس اين دانش رواج داشته است اصالت اين فن 
را به اقوام مهاجر خاور ميانه نسبت ميدهند که با کمک درخشش ستارگان و حرکت آن ها در 

ين اقوام با تلفيق آثار فن ستاره شناسی ا. شب راه بيابان و دريا را می پيمودند تا مقصد را بيابند
  .سنت های بومی چينی به ستاره شناسی در تائوئيسم اين سرزمين انجاميده است

معنای عصا در دست به منظور ساده ياری دادن پيرمرد در راه رفتن نيست بلکه متناضر با 
عصای موسی در دين يهود است که هم يک ابزار خدائی بشمار می آيد و در ضمن سالحی برای 

نمونه اين عصا در دست شخصيت های روحانی شاخه اسرار بوديسم هم .  تدفاع از خود اس
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ديده شده است و رواياتی از جمله اين که آن ها با زمين زدن عصای خود موجب فوران آب پاک 
برخی معتقدند عصا در حين را ه پيمائی دردست . از دل زمين شده اند نيز به يادکار مانده است

به اين خدای بخت . تجوی معادن زير زمين بکار می آمده استشخصيت ها وسيله ای جهت جس
  .نسبت ميدهند که قو و الک پشت را نيز به فرمان می آورده است

است که شباهت زيادی با  )راست 4فرتور ()寿老人(جووروجينششمين خدای بخت 
نيز  پيدايش اين خدا. او نمادی از يک ستاره عمر در مکتب کنفسيونی است. فوکوروکوجوو دارد

او نيز در يک دست عصا به همراه اوراق لوله .  داستانی به مانند خدای قبلی فوکورونوجوو دارد
روايات است که اين . اين اوراق نمايانگرمحتوای دستورات و قوانين اخالقی ميباشد. شده دارد

اء و آهو را پس از استفاده از گوشت، شاخ، پوست و امع. خدا قادر بوده است آهو را رام کند
آهو در اديان بين . احشای آن از تکه های استخوان های آن برای طالع بينی بهره ميبرده است

رودان از جمله يهودی حيوان مقدس بشمارمی آمده و در ژاپن باستان نيز در بين سرکرده های 
  .دربار امپراتوراز تقدس برخوردار بوده و معابدی هم با الهام از آهو نام گزاری شده است

و خدای اخير که رابطه مستقيم با ستاره شناسی دارند بوسيله آموزگاران مکتب عرفانی شاخه د
  .بوديسم، ِتن دای شو و شين گون شو، در اين آئين ادغام شدند و مورد عبادت پيروان قرار گرفتند

چهره ای . است که شمايل منحصر بفردی دارد) 5فرتور ()布袋(هوته یهفتمين خدای بخت  
ا باال تنه ای چاق وعريان ميباشد که در دست راست بادبزن ژاپنی و روی شانه چپ خندان، ب

اين خدا يک شخصيت حقيقی . آويزان دارد) هوته ی به معنای کيسه پارچه ای(کيسه  بزرگی
اين همانی داده شده )ميترا(است که در چين از پيروان آئين ذن بودائی قلمداد شده و با می روکو

جذب انظار و توجه مردم به چنين قيافه ای در آمده و از خوراکی و هدايای  برای.  بوده است
رهگزران که به او اهدا ميشده است کيسه خود را پر ميکرده  و از اين راه روزگار ميگزرانده 

در ژاپن معبد خاصی به نام هوته ی يافت نمی شود ولی نسبت به دو خدای قبلی مقبوليت . است
ژاپنی ها . ياد کرده است) می روکو(، خود را حلول يافته از روح ميترااو در حين مرگ. دارد

  .هرگز شخصيت مترادف با می روکوی او را تائيد نکرده اند
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ، با بادبزن ژاپنی هوته ی با باال تنه چاق و عريان و قيافه ای مضحک 5فرتور                           
 روی شانه و انبانی بزرگ بر در دست راست
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