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 تاسيس کشور ژاپنيازده فوريه روز 

سال در يازده فوريه " ٢ن نوآمده است که اولين امپراتور ژاپن "جين مو تِ  >١کوجی کی< کتاب در
. استرا به تاريخ تاسيس ژاپن منتسب کرده  روزاری کرد و اين ذپيش از ميالد تاج گ ۶۶٠

در او متولد شده است. جزيره کيوشو در در استان ميازاکی   "ن نوجين مو تِ "روايت است که 
وارد  هماهچند طوالنی  خاور)بسوی (با کشتی پس از يک سفر يارانشسالگی به همراه  ۴۵سن 

از اری می کند. ذدر استان نارا تاج گ >٣کاشی هارا<شينتوی و در معبد  شودجزيره هونشو می 
  امروز ادامه پيدا می کند.ژاپن همچنان تا به در امپراتوری حکومت سنت آن پس است که 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .<کو جی کی> روايتبه  "ن نوجين مو تِ "مسير سفر دريائی امپراتور   -١شکل               

  

  

  

  

  

  

  

  

  .امپراتور کنونی ژاپن(چپ)مين  ١٢۶ن نو(راست) و جين مو تِ  -٢شکل                  
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  امپراتور شک می کنند: به وجود ايناز نظريه پردازان برخی زير به داليل اما 

 واقعيتکرده اند دور از روايت در باره سن اين امپراتور در منابع قديمی آن ها معتقدند آن چه که 
سال عمر  ١٢٧ "ن نوجين مو تِ "که است " روايت ٤است. در "کوجی کی" و "نی هون شوکی

می  تشديدفراد از نظر اين ارا علت ديگری که مشکوک بودن وجود اين امپراتور  .است کرده
 شناسائیدر هيچ جائی از ژاپن قبر اين امپراتور آن ها می گويند کند نامعلوم بودن قبر او است. 

  نشده است.

ن "جين مو تِ   ٥تاناکا  هيده ميچیتوهوکو  دانشگاه  بازنشستهاستاد  ت،ااما در تقابل با اين نظر
به عوامل چپ گرای ضد  منتسبباال را منفی نظرات نو" را يک شخصيت تاريخی می داند و 

 نظرات خود را در ويديوی زير به گونه مفصل بيان می کندو ا کند.می  یدوستميهن احساسات 
  د.نکن مشتاقان می توانند به آن رجوعکه 

https://in.newhistory.jp/take1_2202_vsl_nm?cap=HS3 

  شده در اين ويديو: بيانمطالب  اما چکيده

فرماندگی با ستاد ارتش آمريکا  HQG٦ ،دومجهانی در جنگ از آمريکا پس از شکست ژاپن 
و سياست  اين کشوراز فعاليت های نظامی مجدد  تا شودمی تاسيس ژاپن  در ٧آرتورمک داگالس 

سياسی  پروژه های مک آرتور  ١٩۴۵در بيستم سپتامبر انه آن جلوگيری کند. گرهای متجاوز
به  سی اين کشوراسيبرای مطيع کردن رژيم از جمله تدوين قانون اساسی نوين ژاپن بسياری را 

امپراتور بود و چرای که وفادار بی چون  ژاپنارتش شديد سرکوب تضعيف و  .ردگذامی اجرا 
ارتش آمريکا  سياست های بازدارندهاز جمله ديگر  می رفتهر آن امکان قدرت يابی مجدد آن 

در  تاريخی و فرهنگی اين کشورسناد مربوط به اکتبی منابع و سانسور همزمان پاک سازی  .بود
برگ به نسخه آن را برگ  ١۵۵ ،نسخه کتاب ۴٢۵از ميان  .داشتقرار  مک آرتوردستور کار 

. آن ندسانسور کردمصرا ن ژاپن را و اطالعات مربوط به تاريخ و فرهنگ که ندبازرسی کرد
اری و تاسيس ژاپن و سخنان وطن ذن نو" يا تاج گ"جين مو ِت  خاوری چه که مربوط به سفر

. يادداشت های ندمردم ژاپن بود را پاک سازی کردبخشی  وحدت و برایهای ا تالشپرستانه و 
دست اندازی به تحريک و دسيسه برای تجاوز و عامل مربوط به امپراتوری کهن ژاپن را 

و تنها تدريس کتاب های درسی مورد تائيد ارتش آمريکا را در  هکشورهای ديگر تعبير کرد
در ژاپن عوامل چپ ها پس از کم رنگ شدن تاثير آمريکائی  مدارس مجاز شناختند.

به در آمده و بومی از در دشمنی با سنت امپراتوری و وطن پرستی ملی گرای(کمونيست ها) 
  . گام برداشتنددر سايه يک جامعه شناسی توهمی و غير وطنی جنبش های کارگری تقويت سوی 

 ن نو"برای کاذب دانستن وجود تاريخی امپراتور "جين مو تِ برخی از تاريخ پژوهان عللی که 
طول سن او را غير واقعی می دانند در حالی که  نمونهمبنای علمی ندارد. برای  دهندارائه می 
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ه عمر کردسال  ١١١در ژاپن تاريخی " پانزدهمين امپراتور ٨ن نو"اوجين تِ نابر اطالعات متقن ب
 ٣۶۵با احتساب  اما ،روز حساب می کردند ١٨٠. از آن جائی که در ژاپن کهن يک سال را است

قابل پذيرش کامال رقمی سال می شود که  ۵۶-۵۵سال برابر با  ١٢٧روز برای يک سال سن 
  است. 

ن نو" به همراه يارانش بسوی خاور در سرزمين ژاپن کامال مستند سفر طوالنی "جين مو ِت  سند
پذيرفتن شخصيت تاريخی او باقی نمی گذارد. نظر ) و جای شک را برای ١است(شکل 

  .معطوف می کنندواقعی را به وجود اين اسناد پژوهشگران بی طرف و منصف 

گونه ای شده است که تاريخ پژوهان و جامعه شناسان شرايط به  پس از جنگ جهانی دومدر ژاپن 
بجای مطالعه و پژوهش منابع کهن ژاپن به دنبال منابع چينی می روند و سعی می کنند تاريخ 
ژاپن را از البالی اين منابع مطالعه کنند و نتايج تحقيقات خود را در کتاب های درسی بخورد 

اريخی بدور است و تنها بر پايه روايت های شفاهی منابع چينی از حقايق ت دانش آموزان بدهند.
ن نو" حرفی . آن ها هرگز از امپراتور "جين مو ِت ندو بدون اسناد مورد پذيرش به تحرير در آمده ا

" بانوی شمن می دانند، در حالی که نه قبر ٩هی می کو"به ميان نمی آورند و اولين امپراتور را 
تاناکا به باور استاد  باشد در هيچ کجای ژاپن يافت نشده است.او و نه معبدی که منتسب به او 

  تاريخی نداشته است. واقعيتهرگز چنين بانوی امپراتوری در ژاپن 

  

  نکته از نگارنده:  دو

سنت کهن امپراتوری از گروه تحقيقاتی استاد اهميت و تاکيد بر مطالب ياد شده در باره  - ١
نوين به ريشه ها و تاريخ و فرهنگ انديشمندانه برگرفته از يک حرکت  تاناکاهيده ميچی 

کهن ژاپن می باشد. آن ها ژاپن را در شرايط سياست های گلوباليسم جهانی در خطر 
 اضمحالل می بينند.

ن نو" هر سه از مهاجرين " و "اوجين تِ ١٠ن نوجين ِت  ن نو"، "سو<سه امپراتور"جين مو تِ  - ٢
که پس از شکست و آوارگی در سرزمين بودند  (مسيحی های اوليه؟)يهودی باورمند 
به ژاپن آمدند و با تغيير اعتقادات خود به دين چند خدائی شينتوی ژاپن اسرائيل خودشان 

 کتاب: ١۶١-١۶٠.>...نقل از رويه مشغول شدندبه همکاری و فعاليت در اين کشور 
`失われたイエスの１２使従「八咫烏」の謎―飛鳥昭雄、三神たける著、

学研 MU-BOOKS 

  ٢٠٢٢فوريه  ميازدهاوساکا...                                                                          

  یجمشيد جمشيد                                                                             
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