
 1 

 ژاپي ی"سٌگ"ًفْر توذى ّ فرٌُگ ایراى درآثار 

 

 رويیؼ رويیؼیًگاؿه 

 تَ عًَْ یایـاًاهْام گًْاگْى مـػ ّ ملت ّ تی ؿّس ػؿ كـٌُگ " مٌگ"ایي  -پیش گفتار

هؼٌا پیؼا هیکٌؼ ّ مـچيوَ الِام تـای هْػت، پیًْؼ ّ ػؿ اؿلة كـٌُگ ُای ػیگـ ؿّس، راى ّ 

. یْؽ ىؼى ؿا ػاىتَ امت ـاى هؼٌای اتَال، اهتقاد ّمٌگ ػؿ كـٌُگ ای. ّ ّصؼت ىؼٍ امت

ػؿ . تنا تا پیؼایو آتو اف تـعْؿػ ػّ مٌگ ػؿ ػامتاى ىکاؿ ُْىٌگ هْت هیگیـػ ایي هؼٌا

ىاٌُاهَ كـػّمی ؿّایت هیيْػ کَ ُْىٌگ
 

ؿا ػُيتٌاکی  ػؿ صیي ىکاؿ ػؿ ٍضـا هاؿ  

هاؿ تَ مٌگ ػیگـی  اٍاتت تَ ی پـتاب هیکٌؼ کَ تَ رایهياُؼٍ هیکٌؼ ّ توَؼ کيتي آى مٌگ

تْتَ ُای إـاف اف تـعْؿػ هیکٌؼ ّ صاٍل ایي تـعْؿػ رـهَ ای هیيْػ کَ تاػج پیؼایو آتو 

ػمتْؿ تـپائی ريي ّ ىاػی هیؼُؼ کَ ، ُْىٌگ تا هياُؼٍ ایي آتو آى ؿا گـاهی ػاىتَ. هیگـػػ

ُای ماکت ّ اى مٌگ آتو ًْفاػی امت کَ اف ػؿّى فُؼ. ٍ امتؼى هلوؼاػًوَٖ آؿاف ريي مؼٍ 

ُْىٌگ تْمیلَ ایي ؿّایت . تقاد تا ُن صیات هییاتؼپل اف اهتـاى ّ اه  ،تَ ظاُـ تی ؿّس

تيواؿ هی آیؼ کَ اف ػؿّى تاؿیکی ّ مـػی هزِْالت تَ ًْؿ ّ ؿّىٌائی ػمت هوؼك ىغَیتی 

 . یاكتَ امت

 فُؼاى ؿّى ؿاؿی افػؿ امتْؿٍ ُای پایؼاؿ ایـاًی ؿّایت ىؼٍ امت  کَ هیتـا یا ایقػ هِـػؿػ

 .مٌگی هتْلؼ هیيْػ ىکاكتَ

ػؿ كـٌُگ  تل ژؿكیّ ػ اتَال ّ پیًْؼ، ًوو الِام آهیقمٌگ ُن فُؼاى ًْآّؿی ّ ُن ًوا 

 ٍتَ ؿكین ّ ُوـا "مٌگاؿ"ّ  ػؿ مزنتاًی تَ هؼٌای فُؼاى امت "مٌگک". ػاؿػایـاى تامتاى 

هیگْیٌؼ
 
 .  

ّ   تْػى آى ػؿک هیکٌین رنن مغتعاٍیت  ا ػؿهـػم ُنتی مٌگ ؿا تٌِها گْ ایي کَ اهـّفٍ 

ُای مٌگ  ّلی ػؿ ًاعْػآگاٍ عْػ اف توخیل هثؾّل ًویؼاؿینتاال تاهلی ّ تلکـی  اًی یاػ ىؼٍػؿ هؼ

 :تـای ًوًَْ ها هیگْئین. تکـؿات امتلاػٍ هیکٌین

  .ؿكاهت ّ ُوـاُی ؿا هیـماًؼ... ،"...مٌگ اّ ؿا تَ میٌَ هیقًؼ"

  .ًْفائی ّ آكـیٌو اف مٌگ تؼثیـ ىؼٍ امت ،ىکاكتي ّ اًلزاؿ مٌگّ ......."مٌگ ٍثْؿ"

 .هْػت ّ ُوکاؿی تَ ًوَٖ تضـاًی ؿمیؼٍ امت........مٌگ ؿّی مٌگ تٌؼ ًویيَ

 .تی ىـهی تَ صؼ مغتی مٌگ ىؼیؼ امت.........ؿّی کَ ًینت مٌگ پامت

 .اػًِایت ػّمتی ّ اؿاػت عْػ ؿا ًياى ػ.......تـای ها مٌگ توْم گؾاىت...

                                                   
تْؿٍ ُای فؿػىتی ایـاًی ؿّایت هیيْػ کَ پل اف ؿّئیؼى کیْهـث اف گیاٍ ّ هـگ اّ، هيیا ّ هيیاًی ػؿ ام   

ؿ فهاى تَ تؼؿیذ تَ اًناى ُائی ػؿ هوام پؼؿ ّ گیاٍ پیؼایو هی یاتٌؼ ّ پل اف گؾهْرْػات ًـیٌَ ّ هاػیٌَ ُن اف 

اف . تْػٍ اًؼ" کـػاؿ ًیک"ّ " گلتاؿ ًیک" ،"پٌؼاؿ ًیک"آى ُا ًواػ ّ اىاػَ ػٌُؼٍ . هاػؿ تيـیت تثؼیل هیيًْؼ

ًَّگِاى)ایي پؼؿ ّهاػؿ تيـیت ُْىٌگ تِوْؿث . فائیؼٍ هیيْػ کَ هْم تقؿگ ایـاًی ؿا تيکیل هیؼُؼ( ّی 

ػؿ امتْؿٍ ُای هثل اف ىکل گیـی آئیي فؿػىتی رويیؼ اّلیي . تـاػؿ ُْىٌگ پل اف اّ تَ ملٌٖت هی ًيیٌؼ

 .اًناى تـ ؿّی فهیي ىٌاعتَ هیيؼ
،  ًگاؿه هٌْچِـ  20رلؼ یکن، ٍلضَ  -فال فؿ یا فؿتيت، یا رٌگ اُْؿا هقػا تا میوـؽ"ًول اف کتاب    

تَ هواالت تـرنتَ ػؿ ایي کتاب تغًَْ اف ٍلضَ " مٌگ"عْاًٌؼٍ هيتام تـای آگاُی تَ هؼاًی تنیاؿ . روالی

 .ًگاٍ کٌیؼ 89 
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هـکق رؾب ّ گـػُن آئی هیلیْى ُا تي هنلواى اف گْىَ ّ کٌاؿ رِاى ُـ مالَ صزـاالمْػ کؼثَ 

تافی ؿا  (اگـچَ هْهتی)هلل رِاىمٌگ تقؿگ میاٍ کؼثَ تغْتی ًوو اتَال ّ ُن تْػگی . امت

  .  هیکٌؼ

( Sang Chatti)"تیامٌگ چ"ػعتـاى ( فّؿکی)ػؿ اكـاًنتاى ّ پاکنتاى تَ افػّاد ارثاؿی

 .هیگْیٌؼ

ػؿ امتْؿُای ژاپي هی آیؼ کَ عؼایاى تا ػثْؿ اف ىـم آمیا اف رِت  :در استْرٍ سٌگآتش ّ

ىـّع  Awajishima))اری ىیوااّرقیـٍ رٌْب تَ ژاپي هی آیٌؼ ّ ماعتي رقیـٍ ژاپي ؿا اف 

تا تْلیؼ كـفًؼاى تنیاؿ  Izanami)) ساًاهیایّ  Izanagi))ساًاگیایفّد عؼایاى تَ ًام . هیکٌٌؼ

 ػثْؿایي ًْىتاؿ تا  .تا کيْؿ ؿا هؼیـیت کٌٌؼ عؼایاى مٌتی ژاپي ؿا ػؿ ایي عَٖ هنتوـ هیکٌٌؼ

ایي کيْؿ هی مٌگتَ آتو ّاف رقئیات هلَل ػامتاى عؼایاى ژاپي تٌِا تَ عؼایاى هـتْٓ 

تْػ کَ پل اف  kagutsuchi))اگْتسْچیکایي فّد عؼای آتو تَ ًام  اىكـفًؼ یکی اف. پـػافػ

پؼؿ تا ػَثاًیت اف ایي ؿّیؼاػ كـفًؼ ؿا . تْلؼ، هاػؿ اّ تـ احـ صـاؿت آتو كـفًؼ عْػ ًاتْػ ىؼ

عؼایاى تنیاؿ اف  ي اّّ ُویي ْٕؿ ت هی پاىؼ مٌگ ّ گیاُاىهیکيؼ ّلی اف عْى كـفًؼ کَ تـ 

اف ایي ؿّیؼاػ  .رولَ عؼای آتو، عؼای ماػوَ، عؼای آب ّ عؼای کٍْ ّ ؿیـٍ هتْلؼ هی ىْػ

آتو ػؿ ایي ؿّیؼاػ تَ ػاهل ًْفائی ّ ؿّیو تؼثیـ . اًؼیيَ فایو اف پؼیؼٍ هـگ ؿیيَ هی گیـػ

. ت هی کٌؼآتو اف راى صلاظ. توام ؽؿات ُنتی تيواؿ هی آیؼّرْػی آتو مـچيوَ . هی ىْػ

عْى عؼای آتو کَ تـ ؿّی مٌگ ّ ػؿعت پاىیؼ ایي ػّ رنن ؿا اف گُْـ ًْفائی عْػ تِـٍ هٌؼ 

اف ٕـكی اٍِٖکاک مٌگ ُا تا ُن ّ یا اٍاتت رنن تَ ػؿعت کَ مثة فایو آتو . هی کٌؼ

هیتْاى ػؿ ایي پؼیؼٍ ی امتْؿٍ ای . هی کٌؼ اهٌاعامت تاّؿ گُْـ آتو اكـّفی ػؿ ایي ارنام ؿا 

هـػم اّکیٌاّا تـ . )یيَ تاّؿُای هؼامت مٌگ ّ ػؿعت ؿا ػؿ ًوإی اف ژاپي رنتزْی کـػؿ

آى ُا ٌُگاهی کَ کنی اف . ایي تاّؿًؼ کَ ػؿ مٌگ ًیـّی صلاظت اف راى اُالی عاًَ ّرْػ ػاؿػ

اػْای عاًْاػٍ كْت کٌؼ مٌگی ؿا کَ ػؿ عاًَ ًگِؼاؿی هیکـػًؼ تَ ػّؿ هی اًؼافًؼ ّ مٌگ 

مٌگ کٌَِ . یا ؿّػعاًَ رنتزْی هیکٌٌؼ ّ تَ رای مٌگ کٌَِ تَ عاًَ هی آّؿًؼ ًْی اف ػؿیا

آلْػٍ ىؼٍ ّ تْاًائی ًگِؼاؿی راى ؿا اف ػمت هی ػُؼ ّلی مٌگ ػؿیا یا ؿّػعاًَ تَ رِت ایي 

کَ ػؿ هؼـُ ماػوَ ّ ؿػؼ ّ تـم امت اف ًیـّی ًِلتَ آتو رْاى تاالئی تـعْؿػاؿمت
2

 .) 

یا عَٖ تقؿگ ژاپي  (Yamato)ػاىتي آتو هی ىْػ تـ مـفهیي یاهاتْایي تاّؿ کَ تا مـچيوَ 

 .ػؿ امتْؿٍ آتو امتتامتاى كـهاًـّائی کـػ 

ی ژاپي کَ تَ هؼٌای ٕـیوت (Shinto=神道)شیٌتْػؿ تاّؿُای امتْؿٍ ای ّ ػیي چٌؼ عؼائی 

اف ػؿّى ؿاؿ مٌگی ػؿ هلکْت  (Amaterasu=天照大神)تراشاآهعؼا امت فًغؼای عْؿىیؼ 

ّ تا ًْؿ عیـٍ کٌٌؼٍ عْػ ػیْ تاؿیکی ؿا ًاتْػ ًوْػٍ هْرة ىاػهاًی  ( كـتْؿ )ی ًوایاًؼچِـٍ ه

ایي  .ػؿ ایي را ًیق مٌگ ًوو فُؼاى ًْآّؿی ّ پیؼایو ؿا ایلا هیکٌؼ. ػیگـ عؼایاى هیيْػ

 . ( كـتْؿ )هیتْاًؼ ًنغَ ژاپٌی ػامتاى ظِْؿ هیتـای ایـاًی اف ػؿّى مٌگ ؿاؿ تاىؼامتْؿٍ 

 

 

                                                   
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） 
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 هترادف با کَاز غار ّ بیرّى آّردى اّ سٌگی رّیذاد پٌِاى شذى زًخذا آهاتراش در غار   1 فرتْر

ایي رّایت ها را . آهاتراش در ّسط جوعیت ایستادٍ دیذٍ هیشْد – تْلذ دّبارٍ خْرشیذ عالن تاب هیباشذ        

 .بَ عالن ُستی رّشٌائی بخشیذبَ یاد استْرٍ هیترا هی اًذازد کَ با تْلذ خْد از درّى سٌگ غاری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هیترا از شکاف سٌگی درّى غار ظاُر هیشْد   2فرتْر                              

 

اٍْلي مٌگ ّ مٌگ ُای ؿْل پیکـ فیاػی ػؿ رْاؿ کٍْ ُا، هؼاتؼ ّ هثْؿ تقؿگاى ژاپي 

تَ ایي . ػیٌی تؼثیـ ىؼٍ امت تامتاى یاكت هیيْػ کَ هضل ًقّل عؼایاى ػؿ هْاهغ هٌامک هوؼك

کٍْ ػؿ ػاهٌَ  .یا مٌگ رایگاٍ عؼا گلتَ هیيْػ( 2كـتْؿ ) (Iwakura=岩盤)مٌگ ُا ایْاکْؿا

تا  (پیکـ عؼا)ػؿ ىِـ ًاؿا کَ اف رولَ کٍْ ُای هوؼك ّ عؼای گًَْ (Miwa=三輪山)هی ّا

ت توؼك ّ اف ػؿراکَ پیکـی یاكت ىؼٍ امت تيواؿ هی آیؼ مٌگ ُای ؿْل هؼهت هاتل تْرِی 
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 .تؼالی هتلاّت تـعْؿػاؿًؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ًسّل خذایاى هحل هقذشسٌگ ُای غْل پیکر –( Iwagami=岩上神社)هعبذ ایْاگاهی    2كـتْؿ 

 

ٍلات كـٌُگی ّ ؿّصاًی تـرنتَ ای آى چٌاى مٌگ مـػ ّ ملت اف ایي ُواى گًَْ کَ هی تیٌیؼ 

 .امتهيکل  یاؿتناف اكـاػ  تـعیهٌزوؼ کَ گاُی پؾیـه آى تـای ؽُي ملت ّ  هیگـػػ امتٌتاد

ژاپي مـفهیي ؿا ػؿ ایـاًی  ًلْؽ ّ رؾاتیت ایي كـٌُگ مٌگ ها ػؿ ایي ًْىتَ کْتاٍ هَؼ ػاؿین

ػؿ ژاپي ػیؼٍ ىؼٍ امت کَ مـچيوَ آى ؿا  تنیاؿهْؿػ متایو ّ پـمتو  آحاؿ مٌگی. هـّؿ کٌین

  .ایـاى تامتاى هیؼاًٌؼتـرنتَ كـٌُگ، كي آّؿی ّ هؼواؿی 

 

 

ػؿ امتاى  ( Asuka=飛鳥)آسکاػؿ ػُکؼٍ  اکخـىآحاؿ مٌگی هْؿػ تضج  -آثار سٌگی ژاپي

تنیاؿی اف آى ُا ػؿ هضَْٕ تاف ّ تـعی ُن ػؿ  .هْرْػ ُنتٌؼ ( ىکل )(Nara=奈良)ًاؿا

 هؼـّف امت ػؿ هـى ىين  آسکاهضلی کَ اکٌْى تَ ػُکؼٍ . هْفٍ ایي ػُکؼٍ ًگاُؼاؿی هیيًْؼ

میامی تقؿگتـیي ّ  -پایتغت كـٌُگی (م  15-2  )پاػىاُی ماماًیاى ّ ُلتن هیالػی ػؿ ػَـ

 .هٌزنن تـیي اهپـاتْؿی ّ ًوایٌؼٍ كـٌُگ ًْیي ّىکْكای ژاپي تيواؿ هی آهؼٍ امت

ػؿ ىواؿ اّلیي ّ تـرنتَ تـیي اكـاػی تضناب هی آیٌؼ کَ  (Soga=蘇我)اسْگعاًْاػٍ ّ تثاؿ 

تَ ىِـ آب ّ مٌگ ًاهیؼٍ هیيؼ تضون کَ ّوٌي  آسکاكـٌُگ مٌگ ؿا ػؿ ىِـ كـٌُگی 

 .تغيیؼًؼ

 

 

 

                                                   
ؿا ػاؿػ کَ تَ تاّؿ " هـؽ پـّاف"صـّف ژاپٌی ایي ّاژٍ هؼٌای . ّاژٍ ای پـ ؿهق امت" آمکا"ّاژٍ    

اها آّای ایي ّاژٍ . پژٌُّؼگاى ایي ّاژٍ اهتثاك اف كـٌُگ هـؿی ایـاًی کَ میوـؽ گنتـػٍ پـ ًواػ آًنت هیثاىؼ

" مْگا"ؿا کلوَ ىکنتَ ىؼٍ" مکا. "ؿػ گًْاگْى تؼثیـ ىؼٍ امتکَ تا صـّف ژاپٌی آى عْاًائی ًؼا" آمکا"یؼٌی

کَ تَ هؼٌای تٌای " آؿک"هغلق ىؼٍ " آمکا"پیيًْؼ" آ"ّ. کَ تٌیاًگقاؿ ایي ىِـ كـٌُگی تْػٍ امت هیؼاًٌؼ

تافتاب ًام هْم مکائی امت " مکا"تؼثیـ ػیگـ پنًْؼ . امت " ىِـ هوؼك مْگا"تٌاتـایي یک تؼثیـ. هوؼك امت

 (2ًول اف تي هایَ .)ُا ؿا پیؼا هیکٌؼ" ىِـ هوؼك مکائی"هؼٌای " آمکا"ػؿ آى ؿیيَ ػاؿػ، ّ" مْگا"کَ
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 آسکا در استاى ًاراهْقعیت دُکذٍ  1شکل 

 

مـفهیي ُای ىوال مکاُا یکی اف اهْام آؿیائی  هْمؿا اف  سْگاپژٌُّؼگاى تاؿیظ كـٌُگ ژاپي 

 . هيِْؿ تْػٍ اًؼّ رٌگ آّؿی هِاؿت ػؿ مْاؿکاؿی کَ تَ ّ ىوال ىـهی ایـاى هیؼاًٌؼ 

 .ًياى ػاػٍ ىؼٍ امت  تا ژاپي ػؿ ىکل  سْگا تثاؿ نیـصـکته

ُای هـى چِاؿم هیالػی تا پیوْػى كـمٌگ ُا ؿاٍ فهیٌی ّ آتی ػؿ اهتؼاػ راػٍ  َاف ػُ سْگا هْم

آى ُا پل اف کنة تزـتیات تنیاؿ ػؿ كؼالیت ُای . ػاىتَ اًؼ كؼالیت( فهیٌی ّ آتی)اتـیين

پـػاعتي تَ . تاالعـٍ تَ هوَؼ ًِائی ػؿ ژاپي كـا هیـمٌؼ ارتواػی ّ میامتوؼاؿی ػؿ چیي ّ کـٍ

ػؿ تـییـ ّ تؼْیِ ًظام كـهاًـّائی ژاپي ّ تَاصة هؼؿت میامی ّ  سْگاًوو تـرنتَ هْم 

اهتَاػی ػؿ ایي مـفهیي اف صٍْلَ ایي گلتاؿ کْتاٍ عاؿد امت ّلی الفم امت تْرَ عْاًٌؼٍ 

ى تـعْؿػاؿی افهؼؿت میامی ّ هالی ػؿ ػمتگاٍ تؼّ سْگاهيتام ؿا تَ ایي صویوت رلة کٌن کَ 

ُای تـرنتَ ّ ػظیوی ن هیالػی هاػؿ ًوی تْػ آحاؿ ّ اتٌیَ ُلت ىين ّ اهپـاتْؿی ژاپي ػؿ هـى

 .ؿػکَ اکٌْى تٌِا اًؼکی اف آى ُا تاهی هاًؼٍ امت ؿا تْرْػ تیاّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قْم سْگاهسیر حرکت تبار  2شکل 

 سْگا در ژاپي

 پادشاُی کْشاى

 فرهاًرّائی

ُا( کاشی)کاسیت  
 پادشاُی کاشی ُا اقْام سکائی

 چیي

 خلیج فارش
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 :هضوویي تَ ػمت هؼواؿاى ّ ٌُـهٌؼاى ایـاًی علن ىؼٍ اًؼکَ تَ تاّؿ  ّ اها آحاؿ مٌگی

ػؿ هنوت پائیي  (2كـتْؿ )چِـٍ الک پيت: (Kameishi=亀石)الک پيتهزنوَ مٌگی  - 

 Seicho)هاتنْهْتْ. ایي هزنوَ تچين هیغْؿػ کَ ًظـ تَ رِت رٌْب ؿـتی ػاؿػ

Matsumoto=松本清張) تا آمکااف تغت رويیؼ "ی ػؿ کتاب ٌهؼـّف ژاپ ػامتاى ًْیل
 

 "

تاؽ عاًَ عْػ ػؿ إـاف تـکَ ای کَ الک پيت مٌگی ؿا ػؿ  سْگااصتوالي هؼتوؼ امت کَ 

اّ تـ ایي تاّؿ امت کَ ایي احـ ًاتوام تاهی گؾاىتَ ىؼٍ   .امتؼاػٍ هیماعتَ تْػٍ امت تقئیي 

احـی تَ هاًٌؼ میوای میوـؽ کَ ػؿ مـ متْى ُای کاط  هَؼ ػاىتَ امت سْگا اصتوالي امت ّ

  .اها هْكن ًيؼٍ امت تنافػ تْػٍ اًؼىؼٍ  تؼثیَ( تغت رويیؼ)پاؿمَ

 

 

 

 

 

 

 

 سر ستْى سیورغ در تخت جوشیذ

  

 ،دُکذٍ آسکا -(سیورغ ًاتوام؟)هجسوَ سٌگی الک پشت  4 تْرفر                                                

 ائیٌی ایي هجسوَ صْرت الک پشت را دارد کَ پبخش                                                                        

 .بَ سوت جٌْب غربی هتوایل است                                                                       

 (هتر 1.3هتر، ارتفاع  2.1پٌِا هتر،  3.3طْل )                       

میوای هـػ ّفًی کَ تَ ُن چنثیؼٍ اًؼ : (道祖神＝Doso-shin)هزنوَ مٌگی هـػ ّ فى - 

کاهلي چِـٍ ای اف اهْام آؿیائی ایـاًی ؿاهياُؼٍ هیکٌین کَ 

 (.5 تْؿكـ)ػاؿًؼ

 

 

 

 

 

 

 هْزٍ آسکا در شِر ًارا -ایراًیبا چِرٍ اثر سٌگی زى ّ هرد   5 تْرفر

                              

 

 

 
                                                   
5 ペルセポリスから飛鳥へ、松元清張 古代史記―日本放送出版協会 
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 دّ چِرٍ هجسوَ سٌگی  6 تْرفر  

     

                                                                                                      

هزنوَ ای مٌگی ػؿ هْفٍ آمکا یاكت ىؼٍ  -(Nimenishi=二面石)چِـٍهزنوَ مٌگی ػّ -2

ایي ػّ  ٌُّؼگاى هؼتوؼًؼ کَپژ. تـعْؿػاؿمتامت کَ افػّ چِـٍ هغتلق ػؿ ػّرِت هتْاػ 

یکی ًواػ اُْؿاهقػا عؼای . ئیي فؿتيتی اهتثاك ىؼٍ امتتاّؿ ػّگاًگی صویوت ػؿ آچِـٍ اف 

 . (1 تْؿكـ)ًیکی ّ ػیگـی ًواػ اُـیوي عؼای پلیؼی یاػ ىؼٍ امت

 

 

Saruishi=サ)هزنوَ مٌگی هیوْى ًوا -2

ル石)( 7كـتْؿ)-  ایي هزنوَ ػؿ مال

ّلغ رٌْتی هقؿػَ تـًذ ػؿ ػؿ   70 

ي ی ِتکی ِه اهپـاتْؿإـاف هثـ 

ًْ(Kimei-tenno) آى . یاكت ىؼٍ امت

گًَْ کَ اف ظاُـ ایي هزنوَ تـ هی آیؼ 

ىثاُت فیاػی تَ اًناى ػاؿػ تا 

 ػؿ ػُکؼٍ آمکا پٌذ (.7كـتْؿ )هیوْى

هزنوَ هیوْى ًوا ّرْػ ػاؿػ کَ تا 

روؼي  (8كـتْؿ ) سٌگی سر آدمهزنوَ 

ىو  تؼاػیىو احـ هیيْػ کَ 

آئیي  ػاى اُْؿاهقػایایقاهيامپٌؼاى 

 .امتفؿتيت 

 

 هجسوَ هیوْى ًوا در آسکا  7فرتْر 
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 تٌِا قسوت چپ صْرت پرداختَ شذٍ است -بَ ارتفاع یک هترسٌگی  سر آدم  3فرتْر       

 

فهاى  مـػهؼاؿاىهزنوَ ُا تَ ػٌْاى ًياًَ ُائی افتْرَ ایي  -هزنوَ ُای مٌگی تا كْاؿٍ -5

هزنوَ ُا ؿا ػؿ إـاف هؼثؼ آمکا، كْائی کَ . ًیق هلوؼاػ ىؼٍ امتٌاُا ػؿ تآب  تؼاؿکتَ 

اهپـاتْؿ مای تَ ػمتْؿ . تَ هزوْػَ تقئیٌات ماعتواًی هزِق ىؼٍ تْػٍ امت کيق کـػٍ اًؼ

اّلیي اهپـاتْؿ فى کَ اّ ؿا اف تثاؿ اهْام ایـاًی ( Saimyo-tenno=西明天皇) هی یْ

ػؿّافٍ اٍلی، متْى فًی، . ایـاًی هؼواؿی هیيؼٍ اًؼُای کاط هیؼاًٌؼ ماعتواى ُا تَ گًَْ 

صَاؿ ّؿیـٍ  چاٍ ّاًثاؿ ّػؿب ّؿّػی، تـکَ هنتٖیل ىکل، ؿاُـّی ّ هیؼاى مٌگلـه، 

  .الگْی کاط ُای ُغاهٌيی هؼ ًظـآًِا تْػٍ امت . ًؼػماعتواى ؿا تيکیل هیؼا ارقاء 

ؼ آمکا تافمافی ىؼٍ امت ًوًَْ ای اف هضَْٕ مٌگلـه ىؼٍ ؿا کَ ػؿ إـاف هؼث 8كـتْؿ 

            .                                                           ّمٔ ایي هضَْٕ چاٍ هـاؿ ػاؿػ. ًياى هیؼُؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 9فرتْر                          ٍ   با فْاردّ سر هجسوَ سٌگی  11فرتْر 

 

لیوی اف آب ّ مٌگ امت کَ تل (  ّ  0 تْؿ كـ) (Shumisen=須弥山)ػاؿهزنوَ ُای كْاؿٍ 

 .ُـ ػّ هزنوَ چِـٍ ُای اهْام ایـاًی ؿا ػاؿًؼ. هؼًؼتيواؿ هی آ ُا ماعتواىتکویل کٌٌؼٍ كْای 

راػٍ آتو"هاتنْهْتْ ػؿ کتاب
 

 .كـٌُگ ایـاى هیؼاًؼ ًلْؽّرْػ كْاؿٍ ؿا ػؿ آحاؿ مٌگی " 
                                                   
6 火の路、松元清張 
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 (هْزٍ آسکا)ّ ساختواى فلسی ّ هکاًیسن فْارٍ درّى آى (Shumisen=須弥山)هجسوَ سٌگی با فْارٍ  11فرتْر 

 

آحاؿ ؿافّاؿٍ ایي هزنوَ ًیق اف  -(Sakefuna-ishi=酒船石)ایيی ماکَ كًْا مٌگی هزنوَ -1

ایي احـ مٌگی ػظین . نتؿّىي ًیآى  ّ ٕـف امتلاػٍ اف ػلت ماعتکَ نت فیـا ػیگـی

گْ ایي کَ ایي . (  كـتْؿ )هی تاىؼهتـ   هتـ ّ ّغاهت  2. هتـ، پٌِای  5.2ػاؿای ْٕل 

هْؿػ ُؼف ماعت ّ یا ٕـف امتلاػٍ ػؿ ،ًاهگقاؿی کـػٍ اًؼ" ىـب  مٌگی کيتی" مٌگ ؿا 

ماعتي ىـاب ّمیلَ ای تـای لثیت ػاؿػ تاّؿی کَ ًنثتي ؿا. آى ًظـ هْاكن ّرْػ ًؼاؿػ

هیاى ػیٌی امک هٌی ٌُؼی امت کَ ػؿ ػَـ تامتاى ػؿ "مْها"ایـاًی ّ یا " ُْم"مکـآّؿ

 . فؿتيتی ُا ؿّاد ػاىتَ امت هیاى هؾ ُای میوـؿی ّ مپل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . ػُکؼٍ آمکا ػؿ"  شرب یسٌگکشتی " اثر سٌگی  12فرتْر 

 گْػال ُای گـػ تْمیلَ ىیاؿُائی تَ ُن هتَل ىؼٍ اًؼ 

 . تا رـیاى هایغ ؿا تنِیل کٌٌؼ

 

 Kamegata)" ی فّتْتنْکاهَ گاتا مک"مافّاؿٍ مٌگی آتياؿ الک پيتی یا  -7

sekizobutsu=亀形石造物)-  سْگااػتواػ تـ ایي ایٌنت کَ ایي احـ مٌگی ًیق تا ّمإت 
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 000 ایي هزوْػَ مٌگی ػؿ مال . تَ ػمتْؿ هلکَ اهپـاتْؿ مای هی یْماعتَ ىؼٍ امت

اف تاال کَ تَ آى ًگاٍ کٌین مافٍ . هتـ هیثاىؼ  هتـ، پٌِا  2. ْٕل آى . امتغـاد ىؼٍ امت

ّلی مـ آى تَ مْی صّْچَ مٌگی  ،ک پيتی ؿا هی تیٌین کَ الک آى تـػاىتَ ىؼٍ امتال

آب یا .  هـاؿ ػاؿػ یي صّْچَ ػؿمت ػؿ فیـ مافٍ آتـاٍ چْتیهتوایل امت کَ اکْچکی 

یک پلَ تاالتـ ػؿ إـاف آتـاٍ مافٍ ُای  .هایؼات ػؿ ػؿّى مافٍ الک پيت روغ هیيًْؼ

ا مٌگلـه صَاؿ یا هـفتٌؼی ىؼٍ توام ایي هزوْػَ ت. نتٌؼػ ػاؿػ کَ ىثیَ مّکُْمٌگی ّرْ

 (.2 كـتْؿ )امت

ّ اها ُؼف اف ماعتي ایي هزوْػَ چَ چیقی تْػٍ امت؟  تـپائی یکی اف هٌامک هؾُثی 

تي هایَ )(Ito=伊藤義教)فؿتيتی ػؿ ایي هزوْػَ؟ پژُّيگـ كـٌُگ ایـاى تامتاى امتاػ ایتْ

فؿتيتیاى پل اف متایو اُْؿاهقػا ىـاب : تول هیؼاًؼػؿ تاب امتلاػٍ ایي هزوْػَ چٌیي هض( 7

 .تِیَ کـػًؼ ؿا آهاػٍ هیکٌٌؼ" مٌگی ىـب  کيتی" ؿا کَ ػؿ " ُْها"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 (Kamegata sekizobutsu=亀形石造物)کی زّبْتسْکاهَ گاتا ِس  13فرتْر              

 

کَ ػؿ ایي ( آًاُیتا َ عؼایآب هِٖـ ت")آب هوؼك"ّ یا هیٍْ اًاؿ ؿا تا " ُْها"ىاعَ ػؿعت 

. هیکْتٌؼ ّ لَ کـػٍ، ٍاف هیکٌٌؼهزوْػَ ؿّاى کـػٍ اًؼ هی ىْیٌؼ ّ مپل آى ؿا تا یک چْب 

ػٍ ّ آهاػٍ ىـب هغلْٓ کـ" آب هوؼك"یا تا ىیـ گْملٌؼ ّ " ُْها"ایي هؼزْى ؿا تا ىـاب

ىـاب ؿا هیٌْىؼ ّ مپل پیـّاى " ُْها"تيتی تا عْاًؼى مـّػ تـای ایقػتؼ فؿاتتؼاء هْ. هیکٌٌؼ

ًول اف تي )آًاُیتا مـّػ هیغْاًٌؼ ّ هـامن تَ پایاى هیـمؼ ،ؿا هیٌْىٌؼ ّ تـای الَِ آب" ُْها"اّ 

     .(12ؿّیَ   هایَ 
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 آسکاایي هثـ کاهلي مٌگی یک احـ ًواػیي ػؿ ػُکؼٍ : (Ishibutai=石舞台)سْگاهثـمٌگی  -8

ػؿرَ ىوال  0 هتـی ػؿ رِت  55هتـ ػؿ یک هضَْٕ  9 ْٕل ایي هثـ .  واؿ هی آیؼتي

هتـ ْٕل،  7.7تْػٍ ّ آمتاًَ ایي هثـ  ػوْػیػؿب ّؿّػی ایي هثـ .  ؿـتی ماعتَ ىؼٍ امت

ػیْاؿٍ ُای راًثی ایي هثـ اف مَ الیَ ّ ػیْاؿ . هتـ اؿتلاع ػاؿػ 2.8هتـ پٌِا، ّ  2.2

ایي  مٌگ موق(. 2  ـتْؿك)ُای ؿْل پیکـ ماعتَ ىؼٍ امت ؿّتـّی آى اف ػّالیَ مٌگ

ماعتواى ایي هثـ کَ تغویي فػٍ هیيْػ  (.5 ّ  2 كـتْؿ )تي ّفى ػاؿػ 77هثـ صؼّػ 

اًزام گـكتَ  (Suiko-tenno=推古天皇)ػؿ فهاى اهپـاتْؿ مْیکْهیالػی  1 1صؼّػمال 

 سْگااًْاػٍ یکی اف تـرنتگاى ع (Umago-no Soga=蘇我馬子)سْگاٌّْ اف آى اّهاُگ

ـّاظاُـى چْى  .تاىؼ ایي هثـ  ػؿّىاىیاء ّ هتؼلوات ت ایي هثـ تاف ىؼٍ ّ اصتوال هیـّػ تک

تاىؼ تـعی صتا تَ هثـ تْػى آى ُن هيکْکٌؼ ّلی تَ ُـٍْؿت اف ایي کَ تَ تاؿد ؿكتَ 

تْػٍ امت یویي صاٍل ىؼٍ امت سْگاهزوْػَ هْؿػ تْرَ ّ ػالهَ عاًْاػٍ 
7
. 

 

  

 سٌگ سقف قبر سْگا  15تْر فر          

 

 تابْت -هٌظر درًّی قبر سْگا 14فرتْر     

 .سٌگی اّ ًیس هشاُذٍ هیشْد                  

 

مٌگ ؿْل پیکـینت ػؿ (: 益田の磐船=Masuda-no-Iwabune)ایْاتًَْ-ًْ -هامْػا -9

 7ْٕل ایي مٌگ ػاؿای .  هتـی هـاؿ ػاؿػ 0   تَ اؿتلاع تلٌؼیتپَ ؿّی ّ ػُکؼٍ آمکا 

. هیثاىؼ هتـ 7.5هتـ ػؿ ّلغ ىـم ّ ؿـب ّ تَ تلٌؼی  0 ـ ػؿ ّلغ ىوال ّ رٌْب، هت

ایي مٌگ ػؿ ػیي . اًناى ًوایاى هینافػرخَ ػظوت ایي مٌگ ؿا ػؿ هواینَ تا  1 كـتْؿ 

                                                   
ایي رِت تـ پایَ . تؼ ًینت تؼاًین هثـ مٌگی مْگا ػؿ رِت تینت ػؿ رَ ىوال ؿـتی ماعتَ ىؼٍ امت    7

. اًتغاب ىؼٍ امتؿا ًياًَ  اّ هیؼاًٌؼ ( یا متاؿٍ هیتـا ثاٌُگ یا میـیْكى)تاّؿُای هیتـائی کَ متاؿٍ تیيتـی

ایي . متاؿٍ تیيتـی صتا اف عْؿىیؼ ػؿعياى تـ امت ّلی تَ رِت ػّؿی اف فهیي ایي ْٕؿ تَ ًظـ ًوی آیؼ

ؿیـ اف هثـ مْگا هثْؿ . متاؿٍ تغًَْ ػؿ ىة یلؼا رلْگـ امت ّ تَ عْؿىیؼ ىة ًام گقاؿی ىؼٍ امت

 .ْؿُا ی فیاػی ّ هؼاتؼ تنیاؿی ًیق تا الِام اف ایي تاّؿُا ػؿ رِت هوؼك متاؿٍ هیتـا تٌا ىؼٍ اًؼاهپـات
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 7 كـتْؿ  .تـعْؿػاؿمتػیٌی  اف هْوْىی تـعْؿػاؿمت اًگیقایي کَ اف ماعتواى ؿاف 

ػّ مْؿاط چِاؿگْه تا اّالع . ًْاگْى ًياى هیؼُؼماعتواى ایي مٌگ ؿا اف فّایای گ

ىِیـ ژاپٌی  ػامتاى ًْیلهاتنْهْتْ  .ؿّی ایي مٌگ ػیؼٍ هیيْػهتـ  5. ّ ػون هناّی 

ػیؼى کـػٍ تْػ مٌگ ػؿ ىیـاف  (8 كـتْؿ )هوثـٍ پاػىاُاى ُغاهٌيی  ،کَ اف ًوو ؿمتن

ّ مْؿاط ُای ؿّی  ،(1یَ تي ها)هامْػا ؿا تـگـكتَ اف هضـاب یا آتيؼاى فؿتيتی هیؼاًنت

 . مٌگ ؿا هضل اًثاىت تْتَ تـای آتو كـُ کـػٍ تْػ

 ایْابًَْ-ًْ-سٌگ هاسْدا  16فرتْر 

 

 

     ساختار سٌگ هاسْدا از زّایای  17فرتْر 

 گًْاگْى

 

 

 

 

 آتشذاى ُای زرتشتی در ًقش رستن شیراز 13فرتْر 
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مٌگ ؿا تَ رِت ػون ژؿف آى اها آؿىیتکت هؼـّف ژاپي ّاتاًاتَ مْؿاط ُای ؿّی 

ُا هٌامة تـای اًثاىت تْتَ ًؼاًنتَ تلکَ آى ُا هضل امتْاؿ کـػى پایَ ُای هضـاب 

گـُّی ُن ایي مْؿاط ُا ؿا هضل اًثاىت آب ػاًنتَ اًؼ کَ تؼاػیگـ . (8تي هایَ )هیؼاًؼ

 .متایو عؼای آب آًاُیتا ػؿ آئیي فؿتيتی امت

 

هْمْم امت " مٌگ عاؿٍ"یي مٌگ کَ تَ ا: (Sazare ishi=さざれ石)مافاؿٍ ایيی -11

ػؿ کیْتْ تـای متایو ّ  (Shimogamo jinja=下鴨神社)ػؿ هضَْٕ هؼثؼ ىیوْگاهْ

ُواى گًَْ کَ ػؿ كـتْؿ هاتل هياُؼٍ امت ػؿ (. 9 كـتْؿ )ػثاػت هـاؿ ػاػٍ ىؼٍ امت

إـاف ایي مٌگ ٌٕاب هغًَْ ّ هٌگْلَ ُای آّیقاى تَ ًياًَ اػای اصتـام ّ متایو 

تؼٌْاى  (Kimigayo＝君が代)اف ایي مٌگ ػؿ مـّػ هلی ژاپي. ػاػٍ ىؼٍ امت تقئیي

 .: ًاهثـػٍ ىؼٍ امت موثْلی

 )ػقیق هي تا آؿفّی ایي کَ ًنل تْ ُقاؿ مال، ُيت ُقاؿ مال، تا ٌُگاهی کَ مٌگ 

  عاؿٍ تَ ٍغـٍ  تثؼیل ىؼٍ ّ تـ ؿّی آى عقٍ ظاُـ ىْػ ْٕل ػوـ تیاتؼ.(

「君が代は千代に八千代にさざれ石のいわおとなりて こけのむすまで」- (8تي هایَ )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در هعبذ شیوْگاهْ کیْتْ" سازارٍ ایشی"  19فرتْر   

 

＝弥勒)ػؿ ًقػیکی هؼثؼ آمکا یاكت هیيْػ کَ تَ مٌگ هی ؿّکْ تنیاؿ تقؿگی مٌگ  -11

Miroku) هی ؿّکْ ًام ژاپٌی هیتـای ایـاًی ّ یا هایتـیای (. 0 كـتْؿ )هؼـّف امت

(Maitreya)  تْػینن ژاپي ؿا آئیي تللیوی اف تْػینن مٌتی ٌُؼ ّآئیي . امت ٌُؼیماًنگـیت ی

ایـاًی هیؼاًٌؼ کَ ػؿ هـى ُلتن اف ؿاٍ راػٍ اتـیين تَ ژاپي آّؿػٍ ىؼ(هِـ پـمتی)هیتـائینن 
8
. 

                                                   
تضْل تاّؿُای امتْؿٍ ای ّ ػیٌی ػؿ "ػؿ هْؿػ تاؿیظ ّ چگًْگی ىکل گیـی تْػینن ژاپي هیتْاًیؼ تَ هوالَ  8

 http://www.shamogoloparvane.com/tazehaa.html: اف ُویي ًگاؿًؼٍ ًگاٍ کٌیؼ" كـٌُگ ژاپي
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مال ػیگـ تـ ؿّی فهیي  54.7X108هی ؿّکْ تَ تْػای آیٌؼٍ هيِْؿ امت کَ هـاؿ امت صؼّػ 

ُالی هضل هؼتوؼًؼ کَ پـمتو ایي مٌگ کَ ًواػ عٍَْیات هی ا. ظاُـ ىؼٍ، هـػم ؿا یاؿی ػُؼ

ایي مٌگ ماعتواى تنیاؿ ماػٍ .ؿّکْ تـؿّی فهیي امت تیواؿی ُای ًیوَ پائیي تي ؿا ىلا هیؼُؼ

هنوت تاالی آى کَ صکن مـ ؿا ػاؿػ چٌؼ كـّؿكتگی هغتَـتـ ؿّی آى تَ رای اًؼام . ای ػاؿػ

 .ُای ٍْؿت ىکل یاكتَ امت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سٌگ هی رّکْ در ًسدیکی هعبذ آسکا 21فرتْر                              

 

مٌگ هی ؿّکْ ؿا ػؿ إاهکی ػؿ هؼثؼی هؼـّف هتؼلن تَ ىاعَ تْػینن ىیي    كـتْؿ 

ّ تـآّؿػى مٌگ ػؿّى ایي إاهک تـای گيْػى تغت . ًياى هیؼُؼ (Shingon=真言宗)گْى

 . تفائـیي هؼثؼ ػؿ ًظـ گـكتَ ىؼٍ امصارات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (koyasan=高野山)درّى اطاقک چْبی در کْیاساى( هیترا)سٌگ هی رّکْ  21فرتْر        
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ّ تؼثیـُا ّ الِام ُای هؼٌْی آى ػؿ ٌُـ آؿایو ّ ٕـاصی تاؽ ُای  اؿهـاى كـٌُگ مٌگ -12

ى هغٍَْي تْػینن ِؽػؿ تنیاؿی اف ىاعَ ُای تْػینن . ژاپي تَ یاػگاؿ تاهی هاًؼٍ امت

تَ ایي تاؽ ُا هلوؼاػ مٌگ ػٌَـ ؿّس ػٌُؼٍ یٌؼ تيواؿ هی آآحاؿٌُـی رولَ اف تاؽ ُا  کَ

＝枯山水)یا کاؿٍ ماى مْئی" تاؽ مٌگی"یک    تـای ًوًَْ كـتْؿ . هیيْػ

Karesansui)  کاؿٍ ماى . ًياى هیؼُؼؿا کَ اف آحاؿ ٌُـ تاؿؼاؿی تْػینن هلوؼاػ هیيْػ

تا مٖش هْاد رؾاب عْػ ایي تاؽ  ـهكٌگ م. مْئی تَ هؼٌای تاؽ عيک ّ تی آب امت

 .تؼاػی گـ اهْاد هتالٕن مٖش ػؿیا هیگـػػ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی هعبذ کْهیْجیئیا کارٍ ساى سْ" باغ سٌگی" 22فرتْر 

(光明寺＝Komyoji) ّشاخَ بْدیسن جْد 

 

یا  كاًْك ُای مٌگی بْدیسنّ  شیٌتْػؿ ػؿّافٍ ّ یا ؿاُـُّای ّؿّػی تَ هؼاتؼ آئیي  -2 

هياُؼٍ هیيْػ کَ ػؿ تـعی اف ایي هؼاتؼ تؼؼاػ  (  كـتْؿ )(石灯籠＝Ishidoro) ّرّایشی د

 . آى ُا تَ ٍؼُا هیـمؼ

 .ػؿ هؼثؼ ایي ىِـ كـٌُگی امتغـاد کـػٍ اًؼ آسکااّلیي كاًْك مٌگی ؿا ػؿ ػَـ 

پژُّيگـاى هؼتوؼًؼ کَ كي هؼواؿی ّ ماعت ایي كاًْك ُا تؼمت کاؿىٌاماى چیٌی اًزام گـكتَ 

لثتَ فهاًی کَ اف هِارـیي چیٌی ٍضثت تَ هیاى هی آیؼ اىاؿٍ تَ اىغاٍی امت کَ اف ا. امت

 . عَٖ چیي تَ ژاپي آهؼٍ اًؼ، ؿیيَ تثاؿی آى ُا ًاهيغٌ امت

کَ کِي تـیي هؼثؼ ػؿ ژاپي تيواؿ هی آیؼ  آسکاُواى گًَْ کَ تاّؿ تـ ایٌنت کَ عْػ هؼثؼ 

ت ًغْاُؼ تْػ کَ ًوو ایـاًی ُا ؿا ػؿ ٕـس ّ تْمٔ امتاػاى ایـاًی تثاؿ تٌا ىؼٍ امت تی رِ

 .  ماعت ایي كاًْك ُا ُن هضـف تؼاًین
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＝勝尾時)کاتسْاّجیدر راُرّی هٌتِی بَ هعبذ " ایشی دّرّ"فاًْش ُای سٌگی یا   22فرتْر 

Katsuoji) ًْ در شِر هی(箕面＝Minoh) تصْیر در فصل پائیس گرفتَ شذٍ است کَ . در استاى اّساکا

 .درخت ُای افرا با برگ ُای رًگارًگ چشوگیر بْدٍ است

 

 هی اكـّفًؼ ًياًَ امتوثال اف ىغَیت ُای هوؼك ػؿ ػؿّى ایي كاًْك ُا  ی کَىؼلَ آتي

 .تْػائی ّ یا ًواػ عْػ آى ُا تْػٍ امت
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