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  مقدمه

با وجود جزیره بـودن، از  . الیه شرقی قاره آسیاستیاي در منته کشوري جزیره ،ژاپن

ایران .از آنها گرفته است یتاآسیا ارتباط برقرار کرده و تأثیر مختلفبا کشورهاي دیر باز 

کشوري پهناور در منطقه غرب آسیاست که فاصله زیادي با ژاپن دارد و از دوران باستان 

اي کـه   لهئمس.با ممالک دیگر ارتباط داشته است و ژاپن نیز از آن تأثیراتی پذیرفته است

هـا   هاست، وجود مدارك و شواهدي دال بر حضور ایرانـی  قه ژاپنیبه طور خاص مورد عال

  . در ژاپن و تأثیر فرهنگ ایران بر ژاپن است

  

  »نیهون شوکی«حضور ایرانیان در ژاپن به نقل از کتاب ) یک

ترین کتاب تاریخی ژاپـن   شناس ژاپنی، در قدیمی براساس توضیحات ایتو گیکیو ایران

ها در ژاپن  عاتی وجود دارد که ظاهراً نشان از حضور ایرانیاطال »نیهون شوکی«:با عنوان

هـاي کـانجی    نوشـته شـده بـا نگـاره     هاي یتشود که اسامی شخص ادعا می. دارد باستان 

  .دنتوانند کلمات فارسی میانه باش می

به ژاپن ) میالدي 584(داتسو  با داتّو که در سیزدهمین سال حکمرانی امپراتور بی شی

فرزندش . ما بود همراهی دخترش شیبه Sya Spanاز خانواده  Dil Tabدر حقیقت ،آمد

 Tars nay،اسـت  ذکـر آن رفتـه  ) میالدي 567(تاسونا که در سال دوم امپراتوري یومی

شود  ظاهر می) میالدي 606(کو  اش تُوري که در سال دوازدهم امپراتوري سوي بود و نوه

Turan  کونوتـاکومی   چی می. استاز اهالی غیرزردشتی منطقه تورانrah-askar) بـا   شـی

شـود،   از آن یـاد مـی  ) مـیالدي  612(کـو   که در سال بیستم امپراتـوري سـوي  ) مارو شی

  .تی در کیوتو ساخت هاشی را در نان و پل کوره1سن اي از شومی مجسمه

________________________________________________________
  .هاي مادي، معنوي و ماوراءالطبیعه است کوهی که در اعتقاد بودائیان مرکز و محور جهان Sumeruدر سانسکریت ١
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که از حکومـت  ) میالدي 588(همچنین در نخستین سال حکومت امپراطور سوشون 

-Daraدي راهب بـه همـراه خاکسـتر بـودا بـه ژاپـن تقـدیم شـد، تارامیتـا          تعدا 1کودارا

Mitrdadکـو   ، بونBinkar  کوشـی ،Kos جـون   ، هاکومـايPaymizne  مانـابومی ،Man-

nahunbanمــون  ، یوئوکــوايayin-xumbمــون  ، ریوکــوايrang-xumbمــی  ، شــاکوماتاي

Saman-tom بیاکوکا ،Paykar   ـ  از اشـراف دوره آسـوکا  ـبه ژاپن آمدند و سوگانواوماکو 

  .آنان را به ساخت معبد هوریوجی در کیوتو گمارد

در مـاه آوریـل، دو مـرد و دو زن از    ) مـیالدي  654(در سال پـنجم امپراتـوري کوتوکـو    

  .بر اثر جریان باد به سواحل ژاپن رسیدند سرزمین توکاوارا به همراه زنی از سرزمین شااي

دو مـرد و چهـار زن از سـرزمین    ) مـیالدي  657(می  در سال سوم امپراطوري ساي

در قسـمت غربـی معبـد     ،در آن هنگـام . توگارا به سواحل تسوکوشی در کیوشو رسیدند

کردنـد   کاي را برگزار می سن ساختند و مراسم مذهبی اورابن اي از شومی مجسمه ،آسوکا

  .کردند یی میپذیراـ در استان کاگوشیماي کنونیـ و شامگاهان از مردم جزایر توکارا 

در ماه مارس سـال پـنجم همـان دوره در بـاالي رود جـاري در سـمت شـرقی تپـه         

. سن را ساختند و پذیراي آینوهاي منطقه موتسو شدند اي از شومی آماگاشی نیز مجسمه

اي از  کـامی نیـز مجسـمه    در اطـراف برکـه ایشـی    ،در ماه می سـال ششـم همـین دوره   

. سـت ا اندازه سنگ قبرهاي مزین به مجسـمه بـودا   ا بههارتفاع آن کهسن ساختند  شومی

هـاي سـنگی    با دقت در مجسمه. اندها در حوالی رودخانه آسوکا کشف شده این مجسمه

. انـد  شکل به روي هـم سـوار شـده   یم که سه طبقه سنگ مخروطییاب درمیموزه آسوکا 

براي جریان  اند و درون آن شیاريها در اصل پنج طبقه بوده شود که این سنگ گفته می

که ، سن شومی. ده استشکه آب اضافی از آن به بیرون سرریز میاست آب وجود داشته 

________________________________________________________
  در جنوب غربی شبه جزیره کره١
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همـان کـوه    ،در مرکز جهان قد برافراشته است ودر اعتقاد هندیان، کوهی مقدس است 

گذرنـد و   ارواح مردگان از پل چینود به سمت جهان دیگر می. داییتی ایرانیان است 1رود

  . شوند ت و ارواح بد به دوزخ رهسپار میارواح نیک به بهش

اعتقـاد بـر ایـن     ،به طور سنتی. ام توکارا یا توگارا استنی به مکانوجود  ،له دیگرئمس

یا تخارستان در آسیاي میانـه اسـت کـه اکنـون بلـخ نامیـده        2است که این همان تخارا

ـ    داچـی  زوهاشـی  نیز نام یکی از اهالی توکـارا کـن  . شود می از  3ام دارايآ، ترجمـه شـده ن

  .شود از زردشتیان بوده است ساکنان کندوز در افغانستان است که گفته می

دین زردشت، مذهب باستانی مردم ایران و ترکستان بـود کـه اسـاس آن بـر ثنویـت      

همـواره بـا خـداي     ،اهـورا مـزدا   ،و خداي روشـنایی  4یعنی تقابل خیر و شر استوار است

گـاه   ،به خـاطر محتـرم شـمردن آتـش در ایـن دیـن      . انگره مینو در ستیز است ،تاریکی

-1200پیامبر این دین زردشت نام دارد کـه  . دنشو پرست نیز نامیده می آتشزردشتیان 

روح بشر حیات جاودان دارد و پس از  ،در این دین. زیست سال پیش از میالد می 1000

هـاي   وشـه گیـرد و ارواحـی کـه ت    مرگ در مقابل پل چینود مورد قضاوت الهی قـرار مـی  

ه ی کـ امـا آنـان   .رونـد  به بهشت مـی  ،از پل گذشته ؛پرباري از کارهاي نیک داشته باشند

روح . افتند کنند و به دوزخ درمیدر میانه راه سقوط می،بارشان از کارهاي بد انبوه است

بـراي ایـن   . دشـو  اجساد آنان خوراك پرنـدگان مـی   اما ،رود ها می درگذشتگان به آسمان

________________________________________________________
، 2فرگـرد   .3، فقـرة  1وندیـداد، فرگـرد   : یتیا نام برده شده است از این قرار اسـت جاهایی که در اوستا از رود دائ 1

... یشـت  وشگـ  .112و 104و 17آبان یشـت، فقـرات   .21هرمزد یشت، فقرة  .2، فقرة19فرگرد  .21و  20فقرات 

تـی مکـررا در اوسـتا بـا     دائی. به معنی موافق قاعده و مطابق قانون اسـت ) قانون ـ  داد ـ(دائیتیا از ریشۀ کلمۀ دات 

بِه و نیـک اسـت   یا گاهی با صفت ونگوهی که به معنی وِه. مملکت ایرانویج ذکر شده وبسا هم بدون آن آمده است

  .نامیده شده و نزد چینیان نیز چنین خوانده می شده است» بِهرود«در کتب پهلوي . آمده است
٢ Tokhara
٣ Daray

.کنند تعداد زیادي از پیروان دین زردشت زندگی میهم اکنون نیز در شهر یزد ایران، 4
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هـاي   بـرج . دارنـد  ـ  دخمـه یـا بـرج خاموشـان    ـ ایی موسوم به برج سکوت  ه برج ،منظور

  .پارسیان هند در بمبئی نیز مشهور است 1سکوت

عموماً اعتقاد بـر آن اسـت کـه ایـن شـهر، شـااي یـا        . شهر شااي است ،دیگرموضوع 

، »دختـر شـااي  «شناس ژاپنی معتقد است که مقصود از  اما ایتو ایران. است 2شوراواستان

مـی   همچنین در فصل مربوط به سال پـنجم امپراتـوري سـاي   . ایران است »ختر شاهد«

،  »آمدنـد ] به ژاپن[کسی از توکارا به همراه همسرش بانوي شااي «:آورده شده است که

همچنـین اعتقـاد دارد کـه در بـاب     . همسر شاه یا ملکه اسـت  ،»بانوي شااي«مقصود از 

در روز «:آورده شـده اسـت  که ) 676سال (موي حوادث سال ششم حکومت امپراتور تن

تارا که مادر و دختر بودند، هـدایایی  ] از[زن ] یک[شااي و  ] از[زن ] یک[نخست سال 

  .است »دختر داراي«منظور از زن تارا،  »نایاب تقدیم کردند

 3میتسـواي  ريبه نـام  به مردي پارسی  ،)میالدي 756(پیو  در سال هشتم امپراتوري تن

 688ـ   763(جـین   سـوگان  او احتماالً پیـرو دیـن مـانی اسـت و در دوره مـی     . خوریمبرمی

در سال سو پس از بارها تالش ناموفق توانست در استان جیانگ 4جو از  شهر یانگ) میالدي

گران بسیاري را که در شـهر   ید و صنعتبیابه ژاپن ) میالدي 754(پیو  ششم امپراتوري تن

در شـود کـه    گفته می. بود5)نیا پاو(یکی از آنان نیوهو . دود بیاوررا همراه خجو بودند  یانگ

 آن کشـور  افرادي چنین که بـه . جو بازرگانان ایرانی و عرب بسیاري بودند آن دوره در یانگ

  .تأثیر عظیمی بر فرهنگ دوره نارا در ژاپن به جاي گذاشتند ،آمدند

  

________________________________________________________
  کنند محلی که پرندگان از اجساد مردگان تغذیه می١
  .یکی از شهرهاي بزرگ هند در زمان بودا است Sravastiدر سانسکریت ٢

٣ Ramyar
  به ژاپنی یوشو٤

٥ Niya-Pav
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  اشیاي سنگی آسوکا) دو

هـاي سـنگی    از مجسـمه  :انگیز بسیارندنگی شگفتهاي س مجسمه ،در دهکده آسوکا

هـاي سـنگی پیرمـردان و پیرزنـان،      کـه ذکـر آن در بـاال رفـت تـا تنـدیس       ،سـن  شومی

شده در آسوکا کـه شـاید ابـزار سـاخت      کشفاي  وسیله ـ  کشتی سنگیـ ایشی   ساکابونه

ـایشـی    پشت سـنگی و شوسـوي سـاکابونه   میمون سنگی، الك ـ  مشروبات یا دارو باشد

شود کشتی سنگی  گفته می. وجود دارند ـ  کشتی سنگی دیگري که به اولی شباهت دارد

یا روغن چراغ و یـا شـاید بـه قـولی دیگـر داروي       )نوشیدنی الکلی(وسیله ساخت ساکه 

هوم را پیروان دیـن  . باشد) ساختند نوشیدنی مخدري که از شیره گیاهان می(سرّي هوم 

 ،داد به بدن نشاط مـی  ،کرد ز عصبی را تحریک میهوم مراک. شمردند زردشت مقدس می

  .بودبخشی داشت و نماد خرد و حیات جاودان  خاصیت انرژي ،زدود خستگی را می

هـاي کوچـک    کردنـد، شـاخه   براي ساخت نوشیدنی هوم، شیر بز را با آب مخلوط می

تا تخمیر  خواباندند ریختند، سیزده ماه و سیزده روز می بریده شده گیاه هوم را در آن می

  . آور جسمانی بودهوم داروي عمر جاودان، محرك عصبی و نشاط.شود

حوضی سنگی به شکل الك پشت کشـف   ،اخیراً در پاي کوهی نزدیک کشتی سنگی

آب طبیعـی سـنگی زردرنـگ     هاي سنگی، پایه سـنگی و راه  در اطراف آن پله. شده است

پشـت در ایـن   اشیائی به شـکل الك . وجود دارد که نشان از ارتباط این محل با آب دارد

آخرین مورد آن شـکل  . هاي کنده شده در سنگ شباهت دارند محل بسیارند و با میمون

  .داراشوچو واقع در معبد چوکوجی است جوکوکومان پشت در نقاشی موسوم به تنالك
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شـی از دنیـا رفـت،     کو، شـوتوکوتاي  ام دوره سوي شود که وقتی در سال سی گفته می

هـاي بـودایی بـه     همسرش دستور داد تا وضعیت احتضار و فوت او را به رسم پیکرنگاري

تواند اثر هنرمندانی باشد که از ایران  اعتقاد بر این است که این نقاشی می. تصویر کشند

خـارجی   ياه همانیها هنگام پذیرایی از م اید براي تزئین باغها ش کاري کنده. آمده بودند

  .انداند و نیز چند برکه تزئینی مربوط به کیوتوي دوره آسوکا کشف شده رفته به کار می
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غربـی قصـر    ایـن محـل بـه شـمال    . هاسـت  کشتی سنگی شوسـوي هـم یکـی از آن   

ز باالدسـت رود بـه   هاي از آثار به جـا مانـده دوره آسـوکا نزدیـک اسـت و اگـر ا       کیومی

در ساحل سمت راست رودخانه آسوکا قـرار دارد و محلـی اسـت     ،دست آن بنگریمپایین

آالت سنگی مخصـوص هـدایت آب در    )میالدي 1916(که در سال پنجم دوره تاي شو 

هـاي   هـارا، برکـه   شناسـی کاشـی   هاي پژوهشـگاه باسـتان   اخیراً در حفاري. آن کشف شد

ــاقی کــه گمــان مــی ه اســتتزئینــی دوره آســوکا کشــف شــد ــاغ  رود همــان ب مانــده ب

باشد که در کتاب نیهون شوکی در بخش مربوط بـه مـاه نـوامبر سـال     نومی شی شیراکی

هـا و   کانـال  ،از ایـن محـل  . مـو از آن یـاد شـده اسـت     چهاردهم حکومت امپراطـور تـن  

  .هاي سنگی نیز کشف شده است حوضچه

 ،)قـرن هفـدهم  (بـه عصـر صـفوي    مربوط  ،در حوض حیاط کاخ چهل ستون اصفهان

  .هایی به شکل پیکر زن وجود دارند فواره

همچنین آثار یک کانال حفر شده براي حمل و نقل آبی نیز کشف شده اسـت کـه گفتـه    

گـذرد   این کانال از سمت شرقی معبد آسوکا درا می. زو است گوکورونومی شود همان تابوره می

  .متر است 1.3متر و عمق آن  10عرض آن . یابد و تا سمت شرقی کشتی سنگی امتداد می

 656(می  زو در بخش مربوط به سال دوم حکومت امپراطور ساي گوکورونومی از تابوره

د که از غرب کاگویاما در آسوکا این کانال را حفـر  وشمیو گفته است یاد شده ) میالدي

. قصـر آوردنـد  یاما براي سـاخت نمـاي    گامی هایی از ایشی سنگ ،کشتی 200کردند و با 

در ایـران و افغانسـتان بـا حفـر     . اعتقاد بر این است که کاره یا کاآسو همان قنات اسـت 

  .دادند که بخار شود به نقاط دوردست انتقال می هایی در زیر بیابان آب را بدون آن لانکا
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  جی استخراج آب در معبد توداي) سه

جـی شـناخته    هار در معبد تودايمراسم استخراج آب به عنوان آئینی براي استقبال از ب

در . عناصر ایرانـی بسـیاري حضـور دارنـد     این مراسم ست که درا نآاما اعتقاد بر  .شود می

در مقابـــل ) راهبـــی مشـــهور ،شـــاگرد برجســـته روبـــن(چوکـــاجو  جـــی 752ســـال 

به تمامی معاصی خود اعتراف کرد و مراسم طلب مغفرت را بـه جـاي    1نون کاي من جوایچی

در . خدایان و اسامی قدیسین درگذشته را بـه زبـان آورد و خـدایان را فراخوانـد     نام 2.آورد

مراسم استخراج آب که آئینی بسیار مهم و مقـدس اسـت و پـیش از طلـوع روز سـیزدهم      

متعلـق  آب مقدس را که ،شود، از چاهی که در زیر عمارت معبد قرار دارد مارس برگزار می

کـه ایـن  چـاه در حقیقـت     رود  گمـان مـی  . آورند ون میبیر 3به خداي اونیو است از واکاسا

سـوزانند   هاي درخت کاج را می همچنین مراسم داتّان که در آن شاخه. مدخل قناتی است

کننـده آتـش در دیـن    با اعتقـاد بـه خاصـیت ضـدعفونی     ؛گردانند و در راهروهاي معبد می

آناهیتا  ،آب و باروري ایرانشود خداي اونیو با الهه  همچنین گفته می. زردشتی ارتباط دارد

زوتو بـه  . دانند در نارا می 4چوکاجو نامعلوم است و او را سازنده زوتو جیزادگاه . ارتباط دارد

  .تواند منشأ ایرانی داشته باشد هاي ستوپا در هند شباهت دارد و می برج

  

  گنجینه شوسواین) چهار

ین که در آن، اشیاي مورد هاي جالب دیگر عبارت است از گنجینه معبد شوسوا نمونه

تا روزگـار مـا بـه     ، از قرن هشتمآنکه در زیر زمین مدفون شوندعالقه امپراتور شومو، بی

________________________________________________________
  ، مجموعه یازده صورت مقدس بوداییekadaza mukhaدر سانسکریت 1
است k¤samaمراسمی بودایی که نام سانسکریت آن 2
  در استان فوکواي کنونی3
  هاي خاکی برج4
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ور مسـتقیم از امپراتـوري   نیلی که بـه طـ  هاي سفید و کاسه ،در آن میان. اندجاي مانده

 ،اسـت ها از اشیاي غربی تقلید شده  اند و اشیائی که شکل و طرح آنآورده شدهساسانی 

 دوازدههـاي   هاي الجوردي رنگ، بشـقاب  ، جامـ  شبیه گالبدانـ نظیر ظروف الك الکلی

هاي اسلیمی انگوري، آینه منقش به شکل سر گراز در احاطـه   چین، آینه منقش به طرح

به خصوص در طرح سواران شکارچی گـراز بـر روي ظرفـی     و دوایر، مجسمه اسب بالدار

طـرح  شـوند، شـباهت فراوانـی بـا      در تعقیب شکار دیده میاي که در آن سوارکاران  نقره

اي در دوره ساسـانی نقـش    رفـی نقـره  ظدارد که به روي  »شاپور دوم در حال شکار«مشهور 

  .شود و طرحی کامالً ایرانی است نامیده می 1بسته است و به همین علت تصویر پارتی

و گوسفند به همراه پرده با طرح درخت  2د که پرده نقاشی باتیکباور داشتن،از قدیم

دیگري با تصویر درخت و فیل برگرفته از تصاویر حیوانات در زیر درخت بـه سـبک دوره   

ها میمون یا بچه آهو یا گراز، ماننـد صـور    ساسانی ایران است و در بین درختان یا سنگ

بـا اسـتفاده از متـون     ،یرانشـناس ژاپنـی  گیکو ایتـو ا . در نقاشی حضور دارندپنهان شده 

در  ،دهد که تمام نمادهایی که در جدال بین خیر و شـر وجـود دارنـد    ارسی توضیح میپ

  . ها مستتر هستند این نقاشی

آن بـود کـه بـدن ایـن گوسـفند بـا       براي مؤلف این سـطور  آور ، نکته شگفتبه هر روي

طـی تا این که در سفر اخیـر بـه ایـران،    . هاي مثلث سیاه رنگ پوشیده شده است شکل

هـاي   مانـده از اوایـل دوره اسـالمی طـرح     يدر آثار بـه جـا  موزه ملی تهران،  ازبازدیدي 

ها با اشکال مثلثی پوشانده شده است و  که بدن آنرا مشاهده نمودم گیاهان و جانورانی 

  :ها در دو اثر اسالمی زیر بود این طرح. حجاب از مقابل دیدگانم برافتاد

از ري، قـرن ششـم دوره    رح گیاهان در گچبري بـاالي محـراب، کشـف شـده    ط.1

________________________________________________________
١ Parthian shot

  نوعی چاپ رنگی با موم٢
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  .مترسانتی 170سلجوقی، ارتفاع 

دار، کشـف شـده در ري، قـرن چهـارم،     پارچه حریر منقش به تصویر پرنده کاکل.2

.آل بویه؟ انکارناپذیر استتأثیر ایران دوره

  

  

ایـران بـه لحـاظ    . شـود  تأثیر ایران در ژاپن باستان به انحاء مختلف دیده می ،بدین ترتیب

 ،سفر به این کشور و بازدید از آثار باسـتانی . برانگیز استشوري پیشرفته و تحسینک ،فرهنگی

  .اي بس ارزشمند است هدیه براي گردشگران ژاپنی ،رویارو شدن با آن فرهنگ ممتاز

در . ها به مقوله گردشگري شدم به ایران متوجه عالقه شدید ایرانی خود در سفر اخیر

اندرکاران حوزه گردشگري حضور داشـتند  نفر از دست صدیکسمیناري در تهران بیش از 
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که دریافتم تبلیغاتی آنان  با این حال با دیدن دفترچه. و عالقمند به ارتباط با ژاپن بودند

من احساس آنهـا را درك  . سوژه اصلی گردشگري ایران از دید آنها فرهنگ اسالمی است

ردشگران ژاپنی رغبت زیادي به سـفر  کنم، اما معتقدم اگر به آن اولویت داده شود، گ می

کنم بهتر است ابتدا آثاري مانند تخت جمشید یـا آثـار    فکر می. دهند به ایران نشان نمی

ها نشان داد و پس از آن آثـار   ها از پیش آشنا است به آندوره ساسانی را که براي ژاپنی

  .دمعرفی کراسالمی را 

ي است که مردم ر گرو دیدن آثارکشورهاي خارجی ددست یافتن به درك حقیقی از 

یافتـه   تجلـی زنـدگی   دردر این آثار تفکرات و نگاه سـازنده آنهـا   . اندآن کشورها ساخته

ها فرصت مغتنمی براي آشنایی با کشورهاي  به همین دلیل معتقدم بازدید از موزه. است

  .ستاخارجی 
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  منابع
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.کان کوبون
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تأثیر فرهنگ ایران بر ژاپن باستان*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نویسنده: تاکایاسو هی گوچی**

مترجم: حسین جواهریان***

چكيده

ایران، کشوری پهناور در غرب آسیا است که علیرغم دوری مسافت، طی قرون متمادی با ژاپن ارتباط داشته است. گواه بر این گفتهها، کهنترین کتاب تاریخی ژاپن است که از حضور ایرانیها در آن کشور سخن میگوید. علاوه بر آن، مدارک و شواهدی موجود است که از حضور ایرانیها در ژاپن و تـأثیر فرهنگ ایران بر آن سـرزمین حکایت میکند. پژوهش حاضر، تلاش دارد با تکیه بر آثار به جای مانده اعم از مکتوب و غیرمکتوب به بررسی این مقوله بپردازد.

واژگان کلیدی: ایران باستان، ژاپن باستان، فرهنگ.


مقدمه


ژاپن، کشوری جزيرهای در منتهیاليه شرقی قاره آسياست. با وجود جزيره بودن، از دير باز با کشورهای مختلف آسيا ارتباط برقرار کرده و تأثيراتی از آنها گرفته است. ايران کشوری پهناور در منطقه غرب آسياست که فاصله زيادی با ژاپن دارد و از دوران باستان با ممالک ديگر ارتباط داشته است و ژاپن نيز از آن تأثيراتی پذيرفته است. مسئلهای که به طور خاص مورد علاقه ژاپنیهاست، وجود مدارک و شواهدی دال بر حضور ايرانیها در ژاپن و تأثير فرهنگ ايران بر ژاپن است. 


يک) حضور ايرانيان در ژاپن به نقل از کتاب «نيهون شوکی»

براساس توضيحات ايتو گیکيو ايرانشناس ژاپنی، در قديمیترين کتاب تاريخی ژاپن با عنوان:«نيهون شوکی» اطلاعاتی وجود دارد که ظاهراً نشان از حضور ايرانیها در ژاپن باستان دارد. ادعا میشود که اسامی شخصیتهای نوشته شده با نگارههای کانجی میتوانند کلمات فارسی ميانه باشند.

شیبا داتّو که در سيزدهمين سال حکمرانی امپراتور بیداتسو (584 ميلادی) به ژاپن آمد، در حقيقت Dil Tab از خانواده Sya Span به همراهی دخترش شیما بود. فرزندش تاسونا که در سال دوم امپراتوری يومِی (567 ميلادی) ذکر آن رفته است، Tars nay بود و نوهاش تُوری که در سال دوازدهم امپراتوری سویکو (606 ميلادی) ظاهر میشود Turan از اهالی غيرزردشتی منطقه توران است. میچیکونوتاکومی rah-askar (شیبا شیمارو) که در سال بيستم امپراتوری سویکو (612 ميلادی) از آن ياد میشود، مجسمهای از شومیسن
 و پل کورههاشی را در نانتِی در کيوتو ساخت.

همچنين در نخستين سال حکومت امپراطور سوشون (588 ميلادی) که از حکومت کودارا
 تعدادی راهب به همراه خاکستر بودا به ژاپن تقديم شد، تاراميتا Dara-Mitrdad، بونکو Binkar، کوشی Kos، هاکومایجون Paymizne، مانابومی Man-nahunban، يوئوکوایمون ayin-xumb، ريوکوايمون rang-xumb، شاکوماتایمی Saman-tom، بياکوکا Paykar به ژاپن آمدند و سوگانواوماکو ـ از اشراف دوره آسوکا ـ آنان را به ساخت معبد هوريوجی در کيوتو گمارد.

در سال پنجم امپراتوری کوتوکو (654 ميلادی) در ماه آوريل، دو مرد و دو زن از سرزمين توکاوارا به همراه زنی از سرزمين شااِی بر اثر جريان باد به سواحل ژاپن رسيدند.

در سال سوم امپراطوری سایمِی (657 ميلادی) دو مرد و چهار زن از سرزمين توگارا به سواحل تسوکوشی در کيوشو رسيدند. در آن هنگام، در قسمت غربی معبد آسوکا، مجسمهای از شومیسن ساختند و مراسم مذهبی اورابُنکای را برگزار میکردند و شامگاهان از مردم جزاير توکارا ـ در استان کاگوشيمای کنونی ـ پذيرايی میکردند.

در ماه مارس سال پنجم همان دوره در بالای رود جاری در سمت شرقی تپه آماگاشی نيز مجسمهای از شومیسن را ساختند و پذيرای آينوهای منطقه موتسو شدند. در ماه می سال ششم همين دوره، در اطراف برکه ايشیکامی نيز مجسمهای از شومیسن ساختند که ارتفاع آنها به اندازه سنگ قبرهای مزين به مجسمه بودا است. اين مجسمهها در حوالی رودخانه آسوکا کشف شدهاند. با دقت در مجسمههای سنگی موزه آسوکا درمییابيم که سه طبقه سنگ مخروطی شکل به روی هم سوار شدهاند. گفته میشود که اين سنگها در اصل پنج طبقه بودهاند و درون آن شياری برای جريان آب وجود داشته است که آب اضافی از آن به بيرون سرريز میشده است. شومیسن، که در اعتقاد هنديان، کوهی مقدس است و در مرکز جهان قد برافراشته است، همان کوه رود
 داييتی ايرانيان است. ارواح مردگان از پل چينود به سمت جهان ديگر میگذرند و ارواح نيک به بهشت و ارواح بد به دوزخ رهسپار میشوند. 

مسئله ديگر، وجود مکانی به نام توکارا يا توگارا است. به طور سنتی، اعتقاد بر اين است که اين همان تخارا
 يا تخارستان در آسيای ميانه است که اکنون بلخ ناميده میشود. نيز نام يکی از اهالی توکارا کنزوهاشیداچیآ، ترجمه شده نام دارای
 از ساکنان کندوز در افغانستان است که گفته میشود از زردشتيان بوده است.

دين زردشت، مذهب باستانی مردم ايران و ترکستان بود که اساس آن بر ثنويت یعنی تقابل خير و شر استوار است
 و خدای روشنايی، اهورا مزدا، همواره با خدای تاريکی، انگره مينو در ستيز است. به خاطر محترم شمردن آتش در اين دين، گاه زردشتیان آتشپرست نيز ناميده میشوند. پيامبر اين دين زردشت نام دارد که 1200-1000 سال پيش از ميلاد میزيست. در اين دين، روح بشر حيات جاودان دارد و پس از مرگ در مقابل پل چينود مورد قضاوت الهی قرار میگيرد و ارواحی که توشههای پرباری از کارهای نيک داشته باشند؛ از پل گذشته، به بهشت میروند. اما آنانی که بارشان از کارهای بد انبوه است، در ميانه راه سقوط میکنند و به دوزخ درمیافتند. روح درگذشتگان به آسمانها میرود، اما اجساد آنان خوراک پرندگان میشود. برای اين منظور، برجهايی موسوم به برج سکوت ـ دخمه يا برج خاموشان ـ دارند. برجهای سکوت
 پارسيان هند در بمبئی نيز مشهور است.

موضوع ديگر، شهر شااِی است. عموماً اعتقاد بر آن است که اين شهر، شااِی يا شوراواستان
 است. اما ايتو ايرانشناس ژاپنی معتقد است که مقصود از «دختر شااِی»، «دختر شاه» ايران است. همچنين در فصل مربوط به سال پنجم امپراتوری سایمِی آورده شده است که: «کسی از توکارا به همراه همسرش بانوی شااِی [به ژاپن] آمدند»،  مقصود از «بانوی شااِی»، همسر شاه يا ملکه است. همچنين اعتقاد دارد که در باب حوادث سال ششم حکومت امپراتور تنموی (سال 676) که آورده شده است: «در روز نخست سال [يک] زن [از] شااِی و  [يک] زن [از] تارا که مادر و دختر بودند، هدايايی ناياب تقديم کردند» منظور از زن تارا، «دختر دارای» است.

در سال هشتم امپراتوری تنپيو (756 ميلادی)، به مردی پارسی به نام ریميتسواِی
 برمیخوريم. او احتمالاً پيرو دين مانی است و در دوره میسوگانجين (763 ـ 688 ميلادی) از  شهر يانگجو
 در استان جيانگسو پس از بارها تلاش ناموفق توانست در سال ششم امپراتوری تنپيو (754 ميلادی) به ژاپن بیايد و صنعتگران بسياری را که در شهر يانگجو بودند را همراه خود بیاورد. يکی از آنان نيوهو (نيا پاو)
 بود. گفته میشود که در آن دوره در يانگجو بازرگانان ايرانی و عرب بسياری بودند. افرادی چنين که به آن کشور آمدند، تأثير عظيمی بر فرهنگ دوره نارا در ژاپن به جای گذاشتند.


دو) اشيای سنگی آسوکا

در دهکده آسوکا، مجسمههای سنگی شگفتانگيز بسيارند: از مجسمههای سنگی شومیسن، که ذکر آن در بالا رفت تا تنديسهای سنگی پيرمردان و پيرزنان، ساکابونهايشی ـ کشتی سنگی ـ وسيلهای کشف شده در آسوکا که شايد ابزار ساخت مشروبات يا دارو باشد ـ ميمون سنگی، لاکپشت سنگی و شوسّوی ساکابونهايشی ـ کشتی سنگی ديگری که به اولی شباهت دارد ـ وجود دارند. گفته میشود کشتی سنگی وسيله ساخت ساکه (نوشيدنی الکلی) يا روغن چراغ و يا شايد به قولی ديگر داروی سرّی هوم (نوشيدنی مخدری که از شيره گياهان میساختند) باشد. هوم را پيروان دين زردشت مقدس میشمردند. هوم مراکز عصبی را تحريک میکرد، به بدن نشاط میداد، خستگی را میزدود، خاصيت انرژیبخشی داشت و نماد خرد و حيات جاودان بود.


برای ساخت نوشيدنی هوم، شير بز را با آب مخلوط میکردند، شاخههای کوچک بريده شده گياه هوم را در آن میريختند، سيزده ماه و سيزده روز میخواباندند تا تخمير شود. هوم داروی عمر جاودان، محرک عصبی و نشاطآور جسمانی بود. 


اخيراً در پای کوهی نزديک کشتی سنگی، حوضی سنگی به شکل لاک پشت کشف شده است. در اطراف آن پلههای سنگی، پايه سنگی و راهآب طبيعی سنگی زردرنگ وجود دارد که نشان از ارتباط اين محل با آب دارد. اشيائی به شکل لاکپشت در اين محل بسيارند و با ميمونهای کنده شده در سنگ شباهت دارند. آخرين مورد آن شکل لاکپشت در نقاشی موسوم به تنجوکوکومانداراشوچو واقع در معبد چوکوجی است.




گفته میشود که وقتی در سال سیام دوره سویکو، شوتوکوتایشی از دنيا رفت، همسرش دستور داد تا وضعيت احتضار و فوت او را به رسم پيکرنگاریهای بودايی به تصوير کشند. اعتقاد بر اين است که اين نقاشی میتواند اثر هنرمندانی باشد که از ايران آمده بودند. کندهکاریها شاید برای تزئين باغها هنگام پذيرايي از میهمانهای خارجی به کار میرفتهاند و نيز چند برکه تزئينی مربوط به کيوتوی دوره آسوکا کشف شدهاند.


کشتی سنگی شوسّوی هم يکی از آنهاست. اين محل به شمالغربی قصر کيومیهای از آثار به جا مانده دوره آسوکا نزديک است و اگر از بالادست رود به پاييندست آن بنگريم، در ساحل سمت راست رودخانه آسوکا قرار دارد و محلی است که در سال پنجم دوره تای شو (1916 ميلادی) آلات سنگی مخصوص هدايت آب در آن کشف شد. اخيراً در حفاریهای پژوهشگاه باستانشناسی کاشیهارا، برکههای تزئينی دوره آسوکا کشف شده است که گمان میرود همان باقیمانده باغ شيراکیشینومی باشد که در کتاب نيهون شوکی در بخش مربوط به ماه نوامبر سال چهاردهم حکومت امپراطور تنمو از آن ياد شده است. از اين محل، کانالها و حوضچههای سنگی نيز کشف شده است.


در حوض حياط کاخ چهل ستون اصفهان، مربوط به عصر صفوی (قرن هفدهم)، فوارههايی به شکل پيکر زن وجود دارند.


همچنين آثار يک کانال حفر شده برای حمل و نقل آبی نيز کشف شده است که گفته میشود همان تابورهگوکورونومیزو است. اين کانال از سمت شرقی معبد آسوکا درا میگذرد و تا سمت شرقی کشتی سنگی امتداد میيابد. عرض آن 10 متر و عمق آن 1.3 متر است.


از تابورهگوکورونومیزو در بخش مربوط به سال دوم حکومت امپراطور سایمِی (656 ميلادی) ياد شده است و گفته میشود که از غرب کاگوياما در آسوکا اين کانال را حفر کردند و با 200 کشتی، سنگهايی از ايشیگامیياما برای ساخت نمای قصر آوردند. اعتقاد بر اين است که کاره يا کاآسو همان قنات است. در ايران و افغانستان با حفر کانالهايی در زير بيابان آب را بدون آنکه بخار شود به نقاط دوردست انتقال میدادند.

سه) استخراج آب در معبد تودایجی


مراسم استخراج آب به عنوان آئينی برای استقبال از بهار در معبد تودایجی شناخته میشود. اما اعتقاد بر آن است که در این مراسم عناصر ايرانی بسياری حضور دارند. در سال 752 جیچّوکاجو (شاگرد برجسته روبن، راهبی مشهور) در مقابل جوايچیمنکاینون
 به تمامی معاصی خود اعتراف کرد و مراسم طلب مغفرت را به جای آورد.
 نام خدايان و اسامی قديسين درگذشته را به زبان آورد و خدايان را فراخواند. در مراسم استخراج آب که آئينی بسيار مهم و مقدس است و پيش از طلوع روز سيزدهم مارس برگزار میشود، از چاهی که در زير عمارت معبد قرار دارد، آب مقدس را که متعلق به خدای اونيو است از واکاسا
 بيرون میآورند. گمان میرود که اين  چاه در حقيقت مدخل قناتی است. همچنين مراسم داتّان که در آن شاخههای درخت کاج را میسوزانند و در راهروهای معبد میگردانند؛ با اعتقاد به خاصيت ضدعفونیکننده آتش در دين زردشتی ارتباط دارد. همچنين گفته میشود خدای اونيو با الهه آب و باروری ايران، آناهيتا ارتباط دارد. زادگاه جیچّوکاجو نامعلوم است و او را سازنده زوتو
 در نارا میدانند. زوتو به برجهای ستوپا در هند شباهت دارد و میتواند منشأ ايرانی داشته باشد.


چهار) گنجينه شوسواين


نمونههای جالب ديگر عبارت است از گنجينه معبد شوسواين که در آن، اشيای مورد علاقه امپراتور شومو، بیآنکه در زير زمين مدفون شوند، از قرن هشتم تا روزگار ما به جای مانده اند. در آن ميان، کاسههای سفيد و نيلی که به طور مستقيم از امپراتوری ساسانی آورده شدهاند و اشيائی که شکل و طرح آنها از اشيای غربی تقليد شده است، نظير ظروف لاک الکلی ـ شبيه گلابدان ـ، جامهای لاجوردی رنگ، بشقابهای دوازده چين، آينه منقش به طرحهای اسليمی انگوری، آينه منقش به شکل سر گراز در احاطه دواير، مجسمه اسب بالدار و به خصوص در طرح سواران شکارچی گراز بر روی ظرفی نقرهای که در آن سوارکاران در تعقيب شکار ديده میشوند، شباهت فراوانی با طرح مشهور «شاپور دوم در حال شکار» دارد که به روی ظرفی نقرهای در دوره ساسانی نقش بسته است و به همين علت تصوير پارتی
 ناميده میشود و طرحی کاملاً ايراني است.

از قديم، باور داشتند که پرده نقاشی باتيک
 با طرح درخت و گوسفند به همراه پرده ديگری با تصوير درخت و فيل برگرفته از تصاوير حيوانات در زير درخت به سبک دوره ساسانی ايران است و در بين درختان يا سنگها ميمون يا بچه آهو يا گراز، مانند صور پنهان شده در نقاشی حضور دارند. گيکو ايتو ايرانشناس ژاپنی، با استفاده از متون پارسی توضيح میدهد که تمام نمادهايی که در جدال بين خير و شر وجود دارند، در اين نقاشیها مستتر هستند. 


به هر روی، نکته شگفتآور برای مؤلف این سطور آن بود که بدن اين گوسفند با شکلهای مثلث سياه رنگ پوشيده شده است. تا اين که در سفر اخير به ايران، طی بازدیدی از موزه ملی تهران، در آثار به جای مانده از اوايل دوره اسلامی طرحهای گياهان و جانورانی را مشاهده نمودم که بدن آنها با اشکال مثلثی پوشانده شده است و حجاب از مقابل ديدگانم برافتاد. اين طرحها در دو اثر اسلامی زير بود:


1.  طرح گياهان در گچبری بالای محراب، کشف شده از ری، قرن ششم دوره سلجوقی، ارتفاع 170 سانتیمتر.

2.  پارچه حرير منقش به تصوير پرنده کاکلدار، کشف شده در ری، قرن چهارم، تأثير ايران دوره آل بويه؟ انکارناپذير است.



بدين ترتيب، تأثير ايران در ژاپن باستان به انحاء مختلف ديده میشود. ايران به لحاظ فرهنگی، کشوری پيشرفته و تحسينبرانگيز است. سفر به اين کشور و بازديد از آثار باستانی، رويارو شدن با آن فرهنگ ممتاز، برای گردشگران ژاپنی هديهای بس ارزشمند است.


در سفر اخير خود به ايران متوجه علاقه شديد ايرانیها به مقوله گردشگری شدم. در سميناری در تهران بيش از یکصد نفر از دستاندرکاران حوزه گردشگری حضور داشتند و علاقمند به ارتباط با ژاپن بودند. با اين حال با ديدن دفترچه تبليغاتی آنان دریافتم که سوژه اصلی گردشگری ايران از ديد آنها فرهنگ اسلامی است. من احساس آنها را درک میکنم، اما معتقدم اگر به آن اولويت داده شود، گردشگران ژاپنی رغبت زيادی به سفر به ايران نشان نمیدهند. فکر میکنم بهتر است ابتدا آثاری مانند تخت جمشيد يا آثار دوره ساسانی را که برای ژاپنیها از پيش آشنا است به آنها نشان داد و پس از آن آثار اسلامی را معرفی کرد.


دست يافتن به درک حقيقی از کشورهای خارجی در گرو ديدن آثاری است که مردم آن کشورها ساختهاند. در اين آثار تفکرات و نگاه سازنده آنها در زندگی تجلی يافته است. به همين دليل معتقدم بازديد از موزهها فرصت مغتنمی برای آشنايی با کشورهای خارجی است.


منابع

ايتو گیکيو (1980)، نگاهی به حضور فرهنگ ايران در ژاپن، توکیو: انتشارات ايوانامی.


فوکاای شينجی و تانابه کاتسومی (1983)، تاريخ هنر ايران، توکیو: انتشارات يوشیکاوا کوبونکان.
























































































* تاریخ دریافت مقاله: 1/2/1389.				         تاریخ پذیرش مقاله: 30/5/1389.


** استاد بازنشسته دانشگاه و رئیس موزه سن آکو هاکو کوکان


*** کارشناس اداره سوم آسیای شرقی و اقیانوسیه وزارت امور خارجه E-mail: Javaherian128@yahoo.com


� در سانسکريت Sumeru کوهی که در اعتقاد بودائيان مرکز و محور جهانهای مادی، معنوی و ماوراءالطبيعه است.


� در جنوب غربی شبه جزيره کره


1 جاهايي كه در اوستا از رود دائيتيا نام برده شده است از اين قرار است: ونديداد، فرگرد 1، فقرة 3.  فرگرد 2، فقرات 20 و 21.  فرگرد 19، فقرة 2.  هرمزد يشت، فقرة 21.  آبان يشت، فقرات17 و104 و112. گوشيشت... دائيتيا از ريشة كلمة دات (ـ داد ـ قانون) به معني موافق قاعده و مطابق قانون است. دائيتي مكررا در اوستا با مملكت ايرانويج ذكر شده وبسا هم بدون آن آمده است. گاهي با صفت ونگوهي كه به معني وِه يا بِه و نيك است آمده است. در كتب پهلوي «بِهرود» ناميده شده و نزد چينيان نيز چنين خوانده مي شده است.


� Tokhara


� Daray


4 هم اکنون نیز در شهر یزد ایران، تعداد زیادی از پیروان دین زردشت زندگی میکنند.


1 محلی که پرندگان از اجساد مردگان تغذيه میکنند


2 در سانسکریت Sravasti یکی از شهرهای بزرگ هند در زمان بودا است.


� Ramyar


4 به ژاپنی يوشو


� Niya-Pav


1 در سانسکريت ekadaza mukha، مجموعه يازده صورت مقدس بودايی


2 مراسمی بودايی که نام سانسکريت آن k¤sama است


3 در استان فوکوای کنونی


4 برجهای خاکی


� Parthian shot


2 نوعی چاپ رنگی با موم







