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کـه در قـرون   ــ  2، گنجینه امپراطوري کهـن در شـهر نـارا   1هاي شوسوئین در میان گنج

هـاي   اي و تختـه  شیشـه  هـاي  کاسه ،هاي ابریشم پارهـ وجود پایتخت ژاپن بوده است   ،وسطی

ایـران و ژاپـن   انی بین دو کشـور  از ارتباط باست ،کاري تصاویر روي چوب متعلق به ایران کنده

  . دکن حکایت می

فرهنگی نیز میان دو کشور وجود داشته  شترکاتم ،هنري ياشیاتبادل عالوه بر 

 هايو فولکلور هاي ادبی ورهتالش شده است تا چند نمونه از اسطاین نوشتار  در. است

، مورد دارند رهاي زیادي با یکدیگو شباهتهستند ایران و ژاپن که داراي ریشه مشترك 

  . بررسی قرار گیرد

  

  ها ورهاسط. 1

رانی را حکمهفتصد سال جهان ،قول فردوسیه اي ایران که ب جمشید، شاه افسانه

کند و به عقیده دانشمندان در ابتدا نماینده انسان  یاد می3کرده بود و اوستا از او به ییما

از آن یاد 4ام یمانبا  ـ ان داردکه فرهنگ مشترك با ایران باستـ اول بوده است، در هند 

 5م در دین بودائی و در عهد پادشاهان یونانی باخترياین نا. ه است و داور دوزخ استشد

داور دوزخ  ،به نام امّه سان به ژاپن منتقل شد و مانند شکل هندي آن ،و کوشان شاهیان

  . نامیده شد

________________________________________________________
١ Shosoin
٢ Nara
٣ Yima
٤ Yama
٥ Greco Bactrian
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از طریق دین بودائی  ؛استان بودکه بانوي آب در ایران ب) ناهید(1طور آناهیتاهمین

 3که با سرَسوتیبود 2هرَوتی لومل، عقیده استاده ام اصلی آناهیتا بن. به ژاپن راه یافت

  .هندي یکسان است

شود میشناخته 5یا بِنْزَیتن4الهه آب و هنر است و در ژاپن با اسم بِنتن ،سرَسوتی

اینده زیبائی و هنر است و معابدش در نزدیکی یکی از ایزدان سعادت سال نو و نیز نمکه 

  . دارد ها قرار راهها و آبها، حوض دریاچه

  

  هایی در ادبیات کهن داستان. 2

کنیم، که داستان به شهر می نقلداستان کرم هفتواد را از شاهنامه فردوسی  ،ابتدا

. اشکانیان است این داستان مربوط به اواخر عهد. مرتبط است» کجاران به دریاي پارس«

کرمی در سیب پیدا کرد و در  ،ادودختر یک مرد فقیر به نام هفت :گوید کهفردوسی می

يزیاد العاده فوقبه مقدار  توانست دختر با یاري آن کرم . گذاشت پدر خود دکان

 دختر و خانواده. د تا پدرش ثروتمند شودکند و همین امر باعث گردیتولیدریسمان 

هفتواد  ،پس از آن. ی داشتند و آن کرم مورد پرستش مردم قرار گرفتکرم را گرام ،وي

عاقبت اردشیر سرسلسله خاندان ساسانی که تمام . فرمانروائی شهر را به چنگ آورد

علیه ایران را در آن روزگار تسخیر کرده بود، از قدرت کرم و پیروان آن به خشم آمد و 

کرمی که . مراه پیروان او سر به نیست کردا لشکر کشید و آن کرم و هفتواد را به هآنه

  . مانند کرم ابریشم است ،خانواده هفتواد را ثروتمند کرد ،با ریستن

________________________________________________________
١ Anahita
٢ Haravati
٣ Sarasvati
٤ Benten
٥ Benzoiten
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 کتاب در ،نمونه اول. دو داستان قابل مقایسه با قصه کرم هفتواد وجود دارددر ژاپن 

،حاضرکتاب . است مطالعهقابل  ،است 1گی ریخ باستان ژاپن که عنوان آن نیهون شوتا

سال  80تقریباً نیز ه است و آن داستانتألیف شد) ص(از هجرت پیغمبر بعدیکصد سال 

در تاریخ است که در  .ه استرخ داد2یوکو از تألیف کتاب، در عهد امپراطور کوگ پس

که کرد زندگی می4اوهفو به نو اهونام ه ، در شرق ژاپن مردي ب3منطقۀ رودخانه فوجی

او . دعوت کرد ،اي که مانند کرم ابریشم بود تش حشرهدهکده خود را به پرس اهالی

شده  منداین حشره ایزد جهان و جاودان است و هر که آن را بپرستد، ثروت :گفت کهمی

که 5میاتوهادانوکائوتونو نام کاهاکاتسو،ه امیري بسرانجام، . و زندگانی دراز خواهد یافت

  . را کشت هفو به نواهواوو هم هم حشره  ،از فریب خوردن مردم به خشم آمده بود

آور و عاقبت خونین آن در داستان  این روایت با موضوع پرستش کرم سعادت

  . هایی دارد شاهنامه شباهت

با یک حیوان و پیدایش کرم ابریشم مربوط است که  يافسانه دیگر به دوستی دختر

بر . است 6ونعنوان این داستان اوشیرا سیم. را در پی داردثروتمند شدن پدر دختر 

کرم  ،و از جسد آن شود میدختري اسب محبوبی دارد که کشته  ،اساس این داستان

  . شود میآید و پدر دختر ثروتمندترین بازرگان ابریشم  ابریشم در می

. آوردمیبه همراه است که کرم ابریشم با خود  اي ها درباره خوشبختیاین داستان

از راه مشرق به شاهنامه وارد شده ط هستند وم مرتببا هها این داستان ،به احتمال زیاد

________________________________________________________
١ Nihonshugi
٢ Kogyoku
٣ Fuji
٤ Ohofu Be No Oho
٥ Kahakatsu, Kaono ho Hada no Miyato
٦ Oshira Saimon
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عالوه بر آن، باید خاطرنشان  .ده استبیان نمونیز آن را استاد هندي  1است که کویاجی

ها با موضوع تالش و برخورد احساسات انسانی میان دو کشور رواج این داستانکرد که 

  . ه استیافت

سال قبل از میالد 26روایتی از  2ینگی از عهد امپراطور سؤینون شودر تاریخ نیه

 3شاهزاده ساهوهیکوروزي . شود که موضوع آن برتري برادر از شوهر است مسیح نقل می

 ؟پرسید که چه کسی را بیشتر دوست دارد ،که همسر امپراطور ژاپن بودخود از خواهر 

موقع برادر در این . بانو جواب داد که برادرش را بیشتر دوست دارد. برادر یا شوهرش را

خاطر او بکشد تا خود او امپراطوري را به دست ه او التماس کرد که شوهرش را ب به

به او خنجري . البته با این قول که خواهرش را برترین بانوي کشور خواهد ساخت. وردآ

. انجام دهدکار را نتوانست  ،خاطر تشویشی که داشت هباو اما. زن قبول کرد و داد

 خود و واقعیت را از همسر شود میسان هراه یک خواب بدشگون واسطه امپراطور ب

 اما،بخشدامپراطور او را می. دنکمیو توطئه را اقرار  کرده زن وحشت. پرسدمی

 سرانجام،. برادر خود فرار کندنزد فرصتی است تا به همراه فرزندش  در انتظارهمسرش 

  . گزیندرا به همراه برادر برمی مرگ آن زن، شود وبچه نزد پدر خود بازگردانده می

  . این داستان، یعنی برتري برادر از شوهر بی شباهت با دو افسانه ایرانی نیست ابتداي

در  4نوشته مورخ مشهور یونانی هرودوتوس یهاي ایرانجنگاولین داستان در کتاب 

کرد و زندگی می انزمامداري هخامنشیدوره که در  است5در باره همسر اینتفرنس

  .تر داشتادرش را از شوهر و فرزند خود گرامیبر

________________________________________________________
١ Coyaji
٢ Suinin
٣ Sahohiko
٤ Herodotos
٥ Intafrens
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هنبوي و :عنوانانامه سعدالدین ورامینی نیز بمشابه این داستان در باب اول مرزبان

  .شود دیده می ضحاك

. دهندتوضیح می نیزبه شوهر و فرزند را نسبت علت برتري برادر  ،ایرانی هاي روایت

ممکن اما . اي شوهر یا فرزند دیگر شودتواند داربه این ترتیب که یک زن جوان می

  )33: 1356روشن، (.»از آن مادر و پدر که درگذشتند برادر دیگري داشته باشد«نیست 

شباهت زیادي به داستان شاهنامه راجع به  يو اما روایت ژاپنی ساهوهیکو و خواهر

 شردختر اردوان را برادري بود که از خواه. اردشیر و همسرش دختر اردوان دارد

زهر مهلکی را در او . خود پادشاهی را به دست گیرد تاخواست که شوهرش را بکشد 

بانوي تمام کشور  ،به او قول داد که اگر اردشیر را هالك کند اختیار خواهرش قرار داد و

به خاطر  اما. کرد مسمومی براي شوهر تهیه یدنیزن اطاعت کرد و نوش. خواهد شد

. پادشاه حقیقت را دریافت و طور اتفاقی به زمین ریختهاي که داشت آن را ب دلشوره

  . شود میخوش است و زن سرانجام بخشیده  ،پایان داستان برخالف روایت ژاپنی این

گی نیز شبیه به یک افسانه ایرانی است که در شو نواز کتاب نیه يداستان دیگر

و شاهنامه فردوسی نامه فارس ،التواریخهاي تاریخی مانند تاریخ بلعمی، مجملکتاب

  . شده استآمده است که در مورد شاپور، شاه ایران و دختر یک پادشاه عرب نقل 

 دورةدر  ،از میالد مسیح پس82در سال گونه است که  بدینداستان ژاپنی شرح 

 ،است 3جنوبی جزیره کیوشو بخشهکه امروز 2ن کوماسویدر سرزم 1امپراطور کیکو

کار بردن نیروي ه آن شورش را بدون بمایل داشت که تامپراطور . پدید آمد یشورش

وي به . یکی از وزراي خود را احضار کرد و از او مشورت خواست. نظامی آرام کند

________________________________________________________
١ Keiko
٢ Kumaso
٣ Kyushu
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دو دختر زیبا دارد که به احتمال زیاد براي مقابله  ،امپراطور گفت که یکی از سرکشان

  . کنند ءا را اغواآنههاي گرانبها با شورش مؤثر خواهند بود و الزم است تا با هدیه

تر امپراطور به پند او گوش داد و دختران را به طرف خود کشید و با دختر بزرگ

اختیار او بگذارد تا با د که امپراطور چند سرباز درنموآن دختر پیشنهاد . کرد ازدواج

    . کند نابودسرزمین کوماسو را  ،سرکش اي حیله

را شل  ي، سپس زه کمان واو را مست کردقوي به پدر خوراند و  1دختر شراب برنج

اما امپراطور از رفتار . یکی از سربازان امپراطور سر رسید و آن سرکش را کشتکرد و 

دختر نسبت به پدر خود بیزار شد و فرمان داد که او را اعدام کنند و دختر  شایستنا

  . دسرزمین کوماسو عاقبت آرام ش. کوچک خود را به یکی از امراي خویش سپرد

در ) یمن و عراق، سوریه(قصه دختر خیانتکار در روایات ایرانی در سرزمین اعراب 

دختر پادشاه عرب  اما،تواند بر اعراب پیروز شودپادشاه ایران نمی. جنگ با شاپور رخ داد

ه کند که شهر پدر را به شاپور تسلیم کند بپیشنهاد می ،که فریفته شاپور شده است

کند و سپاه پدر خود را مست می ،و دختر پذیرد شاپور می. کند واجازدشرط آنکه با او 

 ناشایستعاقبت از رفتار  اما،کندمی ازدواجشاپور با دختر . دهدشاپور را به شهر راه می

  .کشدو او را می شود میخود بیزار  فرزنداو نسبت به 

نقل  نیزی طبري، دینوري و ثعلباز جمله دیگر تاریخی هاي این روایت در کتاب

وجود دارد که از  حتمالاین ا ه است ورواج داشت و در خاورمیانه و یونان نیز ه استشد 

  . راه ایران به ژاپن رسیده باشد

  

  

________________________________________________________
١ Sake
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  فولکلور. 3

به هنگام مطالعه تاریخ و فرهنگ ایران و ژاپن، بین ادبیات عامیانه مردم آن دو 

که با یک پري ازدواج صه مردي ق. توان به دست آورد هاي فراوانی را می کشور شباهت

شناخته ) همسر آسمانی(1عنوان تنیر نیوبوه در ژاپن ب ؛دداد و سرانجام او را از دست کر

هاي رنج دیده  هاي ژاپنی درباره دخترخوانده و پسرخواندهقصهعالوه بر آن، . شود می

  . پیشانی و بلبل سرگشته داردهاي ایرانی ماه شباهت زیادي به قصه

اي بین آئین باستانی نوروز ایران و مراسم عید سال نوي  توان مقایسهمی تمهخادر 

ها در روز و ژاپنی شود میهفت سین گذاشته  ،ایرانیاننوروزي در سفره . دانجام داژاپنی 

  . آورد کنند که معتقدند خوشبختی میمی نوع سبزي طبخ با هفت ییهفتم سال نو پلو

گویاي ارتباطات دیرینه فرهنگی  تواندان و ژاپن میهاي فرهنگی بین ایراین شباهت

  .دو کشور و وجود عادات، رسوم و عقاید مشترك در میان آنها باشد

________________________________________________________
١ Tennir nyobo
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افسانههای مشترک ایران و ژاپن*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نویسنده: کینگا مرکوس**

مترجم: حمیدرضا مدد***

چکیده

علاوه بر وجود برخی اشیای هنری و آثار باستانی ایران در مناطق مختلف ژاپن که از روابط دیرینه فرهنگی ایران و ژاپن حکایت میکند، تشابهات فراوانی در افسانهها، اساطیر و فولکلورهای دو کشور به چشم میخورد. نمونههایی از این تشابهات را میتوان در داستانهای کهن اوستا، شاهنامه فردوسی، تاریخ بلعمی و فارسنامه در مقایسه با کتاب تاریخ باستان ژاپن به نام نیهون شوگی به دست آورد. این تشابهات فرهنگی در برخی آیینهای مشترک مانند جشن نوروز ایرانیان و عید سال نو ژاپنیها نیز نمایان است. مقاله حاضر سعی دارد این بخش از مشترکات فرهنگی دو کشور را مورد بررسی قرار دهد.

واژگان کلیدی: تشابهات فرهنگی، افسانههای مشترک، ایران، ژاپن


***

در ميان گنجهاي شوسوئين
، گنجینه امپراطوري كهن در شهر نارا
 ـ كه در قرون وسطي، پايتخت ژاپن بوده است ـ وجود پارههاي ابريشم، كاسههای شيشهاي و تختههاي كندهكاري تصاویر روي چوب متعلق به ايران، از ارتباط باستاني بين دو كشور ایران و ژاپن حکایت میکند. 


علاوه بر تبادل اشیای هنري، مشترکات فرهنگي نيز ميان دو كشور وجود داشته است. در این نوشتار تلاش شده است تا چند نمونه از اسطورههای ادبی و فولكلورهای ايران و ژاپن كه دارای ريشه مشترك هستند و شباهتهای زیادی با یکدیگر دارند، مورد بررسی قرار گیرد. 


1. اسطورهها

جمشيد، شاه افسانهاي ايران كه به قول فردوسي، هفتصد سال جهان را حكمراني كرده بود و اوستا از او به ييما
 ياد ميكند و به عقيده دانشمندان در ابتدا نماينده انسان اول بوده است، در هند ـ كه فرهنگ مشترك با ايران باستان دارد ـ با نام يَما
 از آن یاد شده است و داور دوزخ است. اين نام در دين بودائي و در عهد پادشاهان يوناني باختري
 و كوشان شاهیان، به نام اِمَّه سان به ژاپن منتقل شد و مانند شكل هندي آن، داور دوزخ نامیده شد. 


همينطور آناهيتا
 (ناهيد) كه بانوي آب در ايران باستان بود؛ از طریق دين بودائي به ژاپن راه يافت. نام اصلي آناهيتا به عقيده استاد لومل، هَرَوَتي
 بود كه با سَرَسْوَتي
 هندي يكسان است.

سَرَسْوَتي، الهه آب و هنر است و در ژاپن با اسم بِنتِن
 يا بِنْزَيتِن
 شناخته ميشود که يكي از ايزدان سعادت سال نو و نيز نماينده زيبائي و هنر است و معابدش در نزديكی درياچهها، حوضها و آبراهها قرار دارد. 


2. داستانهایي در ادبيات كهن 


ابتدا، داستان كرم هفتواد را از شاهنامه فردوسي نقل ميكنيم، كه داستان به شهر  «كجاران به درياي پارس» مرتبط است. اين داستان مربوط به اواخر عهد اشكانيان است. فردوسي ميگويد كه: دختر يك مرد فقير به نام هفتواد، كرمي در سيب پيدا كرد و در دكان پدر خود گذاشت. دختر با ياري آن كرم توانست به مقدار فوقالعاده زيادی ریسمان توليد كند و همين امر باعث گردید تا پدرش ثروتمند شود. دختر و خانواده وی، كرم را گرامي داشتند و آن كرم مورد پرستش مردم قرار گرفت. پس از آن، هفتواد فرمانروائي شهر را به چنگ آورد. عاقبت اردشير سرسلسله خاندان ساساني كه تمام ايران را در آن روزگار تسخير كرده بود، از قدرت كرم و پيروان آن به خشم آمد و علیه آنها لشكر كشيد و آن كرم و هفتواد را به همراه پيروان او سر به نيست كرد. كرمي كه با ريستن، خانواده هفتواد را ثروتمند كرد، مانند كرم ابريشم است. 


در ژاپن دو داستان قابل مقايسه با قصه كرم هفتواد وجود دارد. نمونه اول، در کتاب تاريخ باستان ژاپن كه عنوان آن نيهون شوگي
 است، قابل مطالعه است. كتاب حاضر، یکصد سال بعد از هجرت پيغمبر(ص) تأليف شده است و آن داستان نیز تقريباً 80 سال پس از تأليف كتاب، در عهد امپراطور كوگيوكو
 رخ داده است. در تاريخ است كه در منطقة رودخانه فوجي
، در شرق ژاپن مردي به نام اوهفو به نو اهو
 زندگی میکرد كه اهالی دهكده خود را به پرستش حشرهاي كه مانند كرم ابريشم بود، دعوت كرد. او ميگفت كه: اين حشره ايزد جهان و جاودان است و هر كه آن را بپرستد، ثروتمند شده و زندگاني دراز خواهد يافت. سرانجام، اميري به نام كاهاكاتسو،كائوتونو هادانو مياتو
 که از فريب خوردن مردم به خشم آمده بود، هم حشره و هم اوهفو به نواهو را كشت. 


اين روايت با موضوع پرستش كرم سعادتآور و عاقبت خونين آن در داستان شاهنامه شباهتهايي دارد. 


افسانه ديگر به دوستي دختری با يك حيوان و پیدایش كرم ابريشم مربوط است که ثروتمند شدن پدر دختر را در پی دارد. عنوان اين داستان اوشيرا سيمون
 است. بر اساس اين داستان، دختري اسب محبوبي دارد كه كشته ميشود و از جسد آن، كرم ابريشم در ميآيد و پدر دختر ثروتمندترین بازرگان ابريشم ميشود. 


اين داستانها درباره خوشبختيای است كه كرم ابريشم با خود به همراه ميآورد. به احتمال زياد، اين داستانها با هم مرتبط هستند و از راه مشرق به شاهنامه وارد شده است كه كوياجي
 استاد هندي نیز آن را بیان نموده است. علاوه بر آن، باید خاطرنشان کرد که اين داستانها با موضوع تلاش و برخورد احساسات انساني میان دو كشور رواج يافته است. 


در تاريخ نيهون شوگي از عهد امپراطور سؤينين
 روايتي از 26 سال قبل از ميلاد مسيح نقل ميشود كه موضوع آن برتري برادر از شوهر است. روزی شاهزاده ساهوهيكو
 از خواهر خود كه همسر امپراطور ژاپن بود، پرسيد كه چه کسی را بيشتر دوست دارد؟ برادر يا شوهرش را. بانو جواب داد كه برادرش را بيشتر دوست دارد. در اين موقع برادر به او التماس كرد كه شوهرش را به خاطر او بكشد تا خود او امپراطوري را به دست آورد. البته با این قول كه خواهرش را برترين بانوي كشور خواهد ساخت. به او خنجري داد و زن قبول كرد. اما او به خاطر تشويشی که داشت، نتوانست کار را انجام دهد. امپراطور به واسطه يك خواب بدشگون هراسان ميشود و واقعيت را از همسر خود ميپرسد. زن وحشت کرده و توطئه را اقرار میكند. امپراطور او را میبخشد، اما همسرش در انتظار فرصتی است تا به همراه فرزندش نزد برادر خود فرار كند. سرانجام، بچه نزد پدر خود بازگردانده میشود و آن زن، مرگ را به همراه برادر برمیگزيند. 


ابتدای اين داستان، يعني برتري برادر از شوهر بي شباهت با دو افسانه ايراني نيست. 


اولین داستان در كتاب جنگهاي ايرانی نوشته مورخ مشهور يوناني هرودوتوس
 در باره همسر اينتفرنس
 است كه در دوره زمامداري هخامنشيان زندگي میكرد و برادرش را از شوهر و فرزند خود گراميتر داشت.


مشابه اين داستان در باب اول مرزباننامه سعدالدين وراميني نيز با عنوان: هنبوي و ضحاك ديده ميشود.


روايتهای ايراني، علت برتري برادر نسبت به شوهر و فرزند را نیز توضيح ميدهند. به این ترتیب که يك زن جوان ميتواند داراي شوهر يا فرزند ديگر شود. اما ممكن نيست «از آن مادر و پدر كه درگذشتند برادر ديگری داشته باشد». (روشن، 1356: 33)

اما روايت ژاپني ساهوهيكو و خواهر وی شباهت زيادي به داستان شاهنامه راجع به اردشير و همسرش دختر اردوان دارد. دختر اردوان را برادري بود كه از خواهرش خواست كه شوهرش را بكشد تا خود پادشاهي را به دست گيرد. او زهر مهلکی را در اختیار خواهرش قرار داد و به او قول داد كه اگر اردشير را هلاك كند، بانوي تمام كشور خواهد شد. زن اطاعت كرد و نوشیدنی مسمومي براي شوهر تهیه كرد. اما به خاطر دلشورهاي كه داشت آن را به طور اتفاقي به زمين ريخت و پادشاه حقيقت را دريافت. این پايان داستان برخلاف روايت ژاپني، خوش است و زن سرانجام بخشيده ميشود. 


داستان ديگری از كتاب نيهون شوگي نیز شبيه به یک افسانه ايراني است كه در كتابهاي تاريخي مانند تاريخ بلعمي، مجملالتواريخ، فارسنامه و شاهنامه فردوسي آمده است كه در مورد شاپور، شاه ايران و دختر يك پادشاه عرب نقل شده است. 


شرح داستان ژاپني بدینگونه است که در سال 82 پس از ميلاد مسيح، در دورة امپراطور كيكو
 در سرزمین كوماسو
 كه امروزه بخش جنوبي جزيره كيوشو
 است، شورشی پدید آمد. امپراطور تمایل داشت که آن شورش را بدون به كار بردن نيروي نظامی آرام کند. يكي از وزراي خود را احضار كرد و از او مشورت خواست. وی به امپراطور گفت كه يكي از سركشان، دو دختر زيبا دارد كه به احتمال زياد براي مقابله با شورش مؤثر خواهند بود و لازم است تا با هديههاي گرانبها آنها را اغواء كنند. 


امپراطور به پند او گوش داد و دختران را به طرف خود كشيد و با دختر بزرگتر ازدواج كرد. آن دختر پيشنهاد نمود كه امپراطور چند سرباز در اختيار او بگذارد تا با حيلهای سركش، سرزمین كوماسو را نابود کند. 


دختر شراب برنج
 قوي به پدر خوراند و او را مست كرد، سپس زه كمان وی را شل كرد و يكي از سربازان امپراطور سر رسيد و آن سركش را كشت. اما امپراطور از رفتار ناشایست دختر نسبت به پدر خود بيزار شد و فرمان داد كه او را اعدام كنند و دختر كوچك خود را به يكي از امراي خویش سپرد. سرزمين كوماسو عاقبت آرام شد. 

قصه دختر خيانتكار در روايات ايراني در سرزمين اعراب (عراق، سوريه و يمن) در جنگ با شاپور رخ داد. پادشاه ايران نميتواند بر اعراب پيروز شود، اما دختر پادشاه عرب كه فريفته شاپور شده است، پيشنهاد ميكند كه شهر پدر را به شاپور تسليم كند به شرط آنكه با او ازدواج كند. شاپور ميپذیرد و دختر، پدر خود را مست ميكند و سپاه شاپور را به شهر راه ميدهد. شاپور با دختر ازدواج ميكند، اما عاقبت از رفتار ناشایست او نسبت به فرزند خود بيزار ميشود و او را میکشد.

اين روايت در كتابهاي تاریخی ديگر از جمله طبري، دينوري و ثعلبي نیز نقل شده است و در خاورميانه و يونان نیز رواج داشته است و اين احتمال وجود دارد كه از راه ايران به ژاپن رسيده باشد. 

3. فولكلور


به هنگام مطالعه تاریخ و فرهنگ ایران و ژاپن، بین ادبیات عامیانه مردم آن دو کشور شباهتهای فراوانی را میتوان به دست آورد. قصه مردی كه با يك پري ازدواج کرد و سرانجام او را از دست داد؛ در ژاپن به عنوان تنير نيوبو
 (همسر آسماني) شناخته ميشود. علاوه بر آن، قصههاي ژاپني درباره دخترخوانده و پسرخواندههاي رنج ديده شباهت زيادي به قصههاي ايراني ماهپيشاني و بلبل سرگشته دارد. 

در خاتمه ميتوان مقايسهاي بين آئين باستاني نوروز ايران و مراسم عيد سال نوي ژاپني انجام داد. در سفره نوروزی ايرانيان، هفت سين گذاشته ميشود و ژاپنيها در روز هفتم سال نو پلویی با هفت نوع سبزي طبخ ميكنند كه معتقدند خوشبختي ميآورد. 

اين شباهتهای فرهنگي بين ايران و ژاپن میتواند گویای ارتباطات دیرینه فرهنگی دو کشور و وجود عادات، رسوم و عقاید مشترک در میان آنها باشد.
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� Benzoiten


� Nihonshugi
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