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 *ابراهيم واشقاني فراهاني
 ، تهران، ایران.گاه پيام نوردانش ،یار گروه زبان و ادبيات فارسيدانش

 83/8/1381تاریخ دریافت: 

 81/3/1382 تاریخ پذیرش:

 چکيده
ترین ایزد در اساطير هندواروپایيان است و چرخة وگویي، مهمهيچ گفتروشنایي بي

ترین مضمون در اساطير این مردمان است. مردمان ودن روشنایي و تاریکي، مهمبستن و گش

هندوایراني نيز به سان دیگر هندواروپایيان، سرگذشت روشنایي را بنياد اساطير خویش 

فزایي، پيروزی و دیگر اجزای هستي در باورهای آنان، اجراهای نهادند. آفرینش، باروری، آب

گاهي بنيادین دارد. ست. ایزد روشنایي در اساطير ژاپني نيز جایدیگرگون اسطورة روشنایي ا

سان ایزدان روشنایي آریایي، ایزد باروری و مایة آماتِراسو، ایزدبانوی روشنایي در ژاپن، به

یافتة زارهاست و خاندان پادشاهي از نژاد اویند. داستان زندگاني او نيز توسعهخرّمي کشت

و تاریکي است و مشترکات سرگذشت او با اسطورة ایزدان  چرخة بستن و گشودن روشنایي

روشنایي هندوایراني، بيش از آن است که اتفاقي انگاشته شود. پيش از این، جوانبي از ورود و 

است و در این مقاله نيز با روش تأثير اساطير آریایي به فرهنگ ژاپن، کاویده و معرفي شده 

راني و هندوایراني با اساطير ژاپني در حوزة ایزدان توصيفي ـ تحليلي، مشترکات اساطير ای

شود. نتایج این بررسي، گویای آن است که با توجّه به پيشينة تأثير مي روشنایي بازنموده

فرهنگ ایراني بر فرهنگ ژاپني، اسطورة آماتِراسو در باورهای ژاپني، ریشة هندوایراني دارد. 

زمان با موج تازة ورود عناصر ایراني به رهنگ ژاپن، همها پس از ورود این اسطوره به فنيز قرن

ژاپن در نيمة قرن هفتم ميالدی، امپراتوران ژاپن با الگوگيری از نظریة تبار ایزدی شاهان 

 ایراني، اسطورة آماتِراسو را برای تبيين تبار ایزدی خویش به کار گرفتند.  

 تِراسو، جم.اساطير هندوایراني، ژاپن، ميترا، آما :هاواژهکليد
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 مقدمه

ای شان که خاطرهبوم سرد و تاریک نخستينهندواروپایيان باستان به تبع زیست

؛ 118/ 1: 1338، اوستا)اند کردهویج حفظمبهم از آن را ایرانيان در تصویر سرزمين ایران

 ترین و موثرترین عامل و، روشنایي و نتيجة آن یعني گرما را مهم(18: 1311، خرد مينوی

دیدند و از این جهت جملگي به انبوهي از ایزدان و فاعل در زندگاني خویش مي

مردمان از جنس روشنایي باور داشتند از قبيل هرمَزد، ميثْرَه، آذر، تِْشتَر، دَی، یمه/ ایزد

 -که خداوند هستيچنان –و ژوپيتر. از این رو معمای بنيادین هستي نيز   ئوسجم، ثور، زِ

دیگر «. چگونگي چرخة بستن و گشودن روشنایي و تاریکي»ک پرسش بود: از نگاه آنان ی

، «چرخة نبرد نيکي و بدی»معماها، تعبيری دیگر از این اََبرمعمای بنيادین بودند، مانند 

چرخة بارش و »، «درستي و بيماریچرخة نبرد تن»، «چرخة نبرد زندگاني و مرگ»

تجلّي روشني است و سوی دیگر، تجّلي و... که یک سوی معما به آشکاری، «ساليخشک

ویژه در فرهنگ تاریکي است. هرچند که ایزدان روشنایي در باورهای هندواروپایي به

و کلود  های متنوّع دارند، مطابق باور ميرچا اليادهکاریهندوایرانيان، بسيارند و خویش

تر و مشترک ایي دیرینهههتبار را برآمده از اسطورهای اقوام هملِوی استراوس که اسطوره

توان ، مي(18-1: 1321؛ لوی استراوس،11: 1318)الياده، دانند در عصر نيای آن اقوام مي

پارچه را در ورای روایات متعّدد و متنوّع ایزدان روشنایي تا و یکروایتي یککهن

ها و اوصاف ایزدان متعدد کاریهندواروپایي بازجست و با به هم درپيوستن خویش

یافت که بر اساس آن، ایزد روشنایي در پارچه دستتا و یکروایت یکشنایي، بدان کهنرو

نزد هندواروپایيان، آفریدگار هستي و پروردگار آن است و شاهان راستين، از تبار اویند و 

دارد، واسطة فرزندان زميني خویش، مرگ را از آفریدگان بازمياین ایزد، مستقيمًا یا به

دارد و همة ها را خرّم ميزارها و چراگاهفزاید، کشتپاید، آب ميدشمنان ميمرزها را از 

 های هستي از اوست.ها و خوبينيکي

اساطير ژاپني نيز مشحون از حضور و اثرگذاری ایزد روشنایي است. ژاپن در 

گاهِ شدة عصر باستان در جایي قرار داشت که زادناليه شرقي جهان شناختهمنتهي

گاِه به معني ریشه و نيپّون  ها خود، کشورشان را نيهونشد. ژاپنيمينگاشته خورشيد ا

الهة بزرگ و »را   خوانند. مردمان ژاپن، ایزد روشنایي خویش، یعني آماتِراسوخورشيد مي

کنند و او را مایة روشني خطاب مي (13: 1321، کوجيکي)« با مهابت، الهة آسمان درخشان

انگارند و مي (13)همان: زارها نع مصائب و موجب خرّمي کشتهمة آسمان و زمين، ما
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روایي و روحانيت و ضامن همه گونه امپراتوران ژاپن که شاهان راستين و جامع فرمان

. نيز آماتِراسو به سان (11)همان: شدند مي نيکي و خوبي بر زمين هستند، از تبار او انگاشته

ها و مردمان به سوی تمدّن و مخترع بسياری از دانش برایزدان هندوایراني، راهاغلب شاه

. اوج اسطورة آماتِراسو در چرخة (18)همان: ها از قبيل کشاورزی و نسّاجي است پيشه

بستن و گشودن روشنایي و تاریکي و حکومت یافتن تيرگي و مصائب بر زمين و آسمان و 

در روایات ایزدان و ایزدمردمان  که (18-13)همان: سپس طلوع دوبارة آماتِراسو از غار است 

شده، پارچه یا بخشروشنایي هندوایراني از قبيل ميترا، جم، کيومرث و فریدون، یک

ها که در ميان ایزدان روشنایي کاریشود. بسياری از خویشميصریح یا استعاری، دیده 

قبيل بستن راه یابد، از است، در پيوستگان ایزد آماتِراسو ظهور مي هندوایراني بخش شده

، مرگ به جهان زندگان که صفت اغلب ایزدمردمان روشنایي هندوایراني از قبيل جم

فریدون و کيومرث است و حضور یمه )جم( در جهان زیرزميني مردگان که در سرگذشتِ 

 . (13-11: 1321، کوجيکي)یابد پدر ایزدِ آماتِراسو ظهور ميایزاناگي 

یسة ایزدان روشنایي و چرخة بستن و گشودن روشنایي در این مقاله برآنيم که با مقا

و تاریکي در اساطير ژاپني و اساطير ایراني و هندوایراني، جانبي دیگر از مشترکات 

فرهنگي مردمان هندوایراني و ملّت ژاپن را بازجویيم و نشان دهيم که اسطورة آماتِراسو، 

شود ت. نيز در این مقاله اثبات ميبرآیند اساطير ایراني و هندوایراني و ذهنيت ژاپني اس

که در موج تازة نفوذ فرهنگ ایراني در ذهنيت ژاپني که نتيجة مهاجرت عظيم ایرانيان به 

شرق دور، مقارن با زوال دولت ساساني در نيمة قرن هفتم ميالدی بود، امپراتوران ژاپن با 

شيدچهری شاهان ایراني، تأثيرپذیری از تجربة سياسي ایرانيان در نظریة ایزدتباری و خور

 بخشي به تبار خویش بهره جستند. از اسطورة آماتِراسو برای مشروعيت

هایي چند صورت در زمينة مقایسة فرهنگ و تمدّن ایران باستان و ژاپن، پژوهش

روی فرهنگ آسوکا و پارس: پيشها عبارت است از: کتاب است که برخي از آن گرفته
( است که تأثير عميق، دیرینه و پرجزئيات 1322چي ایموتو )ای، اثر ئهایراني به شرق

کند. دو مقالة فرهنگ و تمدّن ایران باستان را بر فرهنگ و تمدّن ژاپن ردیابي و ترسيم مي

، از «ژاپون هوریوجي گنجينه در پهلوی نوشتة»و « توکيو در یابتازه پهلوی نوشتة»

ر ایرانيان و متون ایراني در ژاپن عصر ( که در آن به بررسي حضو1311زاده )هاشم رجب

 است. باستان پرداخته
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امّا موضوع مقالة پيِش رو، یعني بررسي تطبيقي ایزدان روشنایي و چرخة بستن و 

 گشودن روشنایي و تاریکي در اساطير هندوایراني و ژاپني تا اکنون موضوع تحقيق نبوده

 است.

 بحث و بررسي

 ساطير ژاپنيهای امروری بر بنياد -1

ترین حدّ ممکن به ژاپن، پوشيده در انزوای تاریخي و جغرافيایي خویش، در بيش

های درون خود پرداخت و این موجب انباشت تأمل تاریخي مردمان ژاپن شناخت هستي

. در چنين فضایي، همة (18: 1333)پيگوت، شد شان ميترین عناصر اطرافدربارة جزئي

شد. بدین های مفصّل ميل و شناخت دقيق و صاحب اسطورهاجزای طبيعت، موضوع تأم

شمار های بي. اسطوره(11)همان: اند ها ناميدهسبب است که ژاپن را سرزمين اسطوره

ها که به کار تدوین تاریخ که شماری از آنشد تا آنبه سينه نقل ميژاپني، سينه

آمد، در ربع نخست راتوران ژاپن ميویژه به کار ترسيم نژاد ایزدی امپپارچة ژاپن و بهیک

م.( 381)شوگي نيهونیا نيهونگي م.( و 318)کوجيکي قرن هشتم ميالدی، در دو کتاب 

تر پژوهان، دارای اصالت و ارزشي بيشگرد آمد. کتاب نخست، حّق تقدّم دارد و نزد ژاپن

 .(31: 1321، کوجيکي)شود مي انگاشته

  نپيدایش ایزدان بر آسمان ژاپ -1-1

در آغاز پيدایش هستي، نخست ایزدان آسماني پدیدار شدند که پنج ایزد بودند. 

گاه هفت ایزد دیگر پدیدار کران بود. آنزمين در آن دم، لکة روغني دّوار در اقيانوسي بي

شدند که آخرین فردِ آنان، توأمانِ ایزاناگي )مرد جذّاب( و ایزانامي )زن جذّاب( بودند و 

. پس ایزدان آسماني، ایزاناگي و ایزانامي را به (13)همان: / بهشت بودند جملگي در آسمان

شده بدانان کاریجا را تثبيت و ترميم کنند و یک نيزة آسماني کندهزمين فرستادند تا آن

کمان فرود آمدند و نيزة خویش را در آب شور دریا فرو بردند و دادند. آن دو از پل رنگين

شدند و از شمار ها زادهشان، جزیرهرات آب از دَم نيزه و خشکيدندرآوردند. از چکيدن قط

ترین نمودهای آیين . این روایت را از کهن(11)همان: ها جزیرة ئونوگورو بود آن

. از آن پس ایزاناگي و ایزانامي (11: 1333)پيگوت، اند پرستي در اساطير ژاپن دانستهنرینه

و  بار و دیگری درستبار، یکي به اشتباه و پادافراهبر جزیرة ئونوگورو فرود آمدند و دو
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شگون، زناشویي کردند و جزایر ژاپن و سپس ایزدان موکّل بر عناصر طبيعت و اجزای به

 . (12-11: 1321، کوجيکي)زندگاني را زادند 

 سفر به جهان زیرینِ تاریکي و مرگ و بازگشت به جهان روشنان -1-8

اد، زندگانيَش پژمرد و مرد. ایزاناگي به درد بر او گریست ایزانامي چون ایزد آتش را ز

و در مرز والیت ایزومو و هاهاکي به خاکش سپرد، امّا دلش تاب نياورد و به  (12)همان: 

)همان: یومي، سرزمينِ زیرینِ تاریکي رفت تا ایزانامي را به جهان روشني و زندگي بازآورد 

بود. ایزانامي از زده شدهای کِرمو نگریست که پوسيدهخواستِ ایزانامي، بدجا بي. در آن(18

شرم و ننگ، برآشفت و شوی را تعاقب کرد. ایزاناگي به سوی جهان روشني گریخت و در 

ای که مرز دو جهان روشني و تاریکي بود و امروزه درّة یویا در والیت ایزومو پایين درّه

س ایزانامي آن سوی مرز ایستاد و به ای نهاد و راه جهان تاریکي را بست. پاست، صخره

کرد و  خفه نفرین، فریاد زد که من هر روز هزار نفر از ساکنان سرزمين تو را خواهم

 .(11-11)همان: زاد  ایزاناگي پاسخ داد که من هم روزی هزار و پانصد کس خواهم

 زادن آماتراسو، ایزدبانوی روشنایي -1-3

شت، خواست که خود را از پلشتي و آالیش جهان ایزاناگي چون به جهان روشني بازگ

. از شستن چشم چپش، الهة بزرگ و بامهابت، الهة (11)همان: مرگ و تاریکي بشوید 

شد و از شستن چشم راستش واالحضرت شمارندة آسمان درخشان، ایزدبانو آماتِراسو زاده

نرینة نيرومند سریع  شد و از شستن بينيَش، واالحضرتها، ایزدبانو تسوکویومي زاده ماه

شد. ایزاناگي، این سه فرزند را برترِ ایزدان دید. آماتِراسو خشن، ایزد هایا سوسانو زاده 

روایي آسمان بند خویش را بدو داد و او را به فرمانچندان درخشان بود که ایزاناگي، گردن

انو که از بخش . سوس(13)همان: روایي شب و حکومت دریا داد فرستاد و سوسانو را فرمان

خود خشنود نبود، بسيار گریست و خواست که نزد مادرش به جهان تاریکي برود. ایزاناگي 

از این قصد برآشفت و سوسانو را تبعيد کرد. سوسانو پيش از رفتن به تبعيد، درخواست 

رغم حُسن جا بهو در آن (11-13)همان: که به سالم خواهرش آماتِراسو به آسمان برود 

ها را انباشت و معبد برنج نوبر را به زارهای او را نابود کرد و جویل آماتِراسو، شالياستقبا

که پلشتي آلود و بام معبد مقدّس بافندگي را شکافت و مردار اسبي را فروافکند، چنان

 .(13)همان: گاه بافندگي در تنش فرو شد ای از ترس مرد و دستبافنده
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 ار آسماني و پدیدار شدنش از سر نونهان شدن آماتراسو در غ -1-1

های سوسانو در هراس شد و به غاری آسماني پناه برد. پس گریآماتِراسو از ویران

زمين و آسمان را تيرگي فرا گرفت و مصائب بيرون از شمار روی داد و مویة خدایان در 

اني، هایي پر صدا آوردند و از آهن معدن آسمزارها پيچيد. پس خدایان، خروسشالي

. رشتة (13)همان: ای ساختند و گوهرها به نخ کشيدند و بر در غار آمدند شمشيری و آیينه

های مياني آن درخت روی مدخل غار بر باالی درختي و آیينه را بر شاخهگوهرها را روبه

کوبي و خنده آغاز کردند. آماتراسو که از آن جوش و آویختند و ایزدان، رقص و پای

اش بر آیينه افتاد و جهان بود، از غار سر برآورد، عکس چهرهول شدهمشغهيجان، دل

روشن شد و چون از غار بيرون آمد که آیينه را ببيند، ایزدان راه بازگشت او را به غار 

. چون آماتراسو چهره نمود و تاریکي (18 -12)همان: بستند و جهان از تاریکي و بال رَست 

زدند و بر آن قرار گرفت که سوسانو بر  کيفر سوسانو رایاز جهان برکنار شد، ایزدان در 

پای ستوني، قرباني دهد و ریش خود بتراشد و ناخن دست و پای بکشد و به تبعيد برود 

 . (18)همان: 

 واکاوی برخي عناصر ایراني و هندوایراني در اسطورة ژاپني ایزد روشنایي -8

و گنجينة معبد هوریوجي  یژه الواحِ ناراوشناختي بهامروزه با تکيه بر کشفيات باستان

، حضور دیرینة روی فرهنگ ایراني به شرقآسوکا و پارس: پيشو انتشار آثاری چون کتاب 

های فرهنگ و ایرانيان در ژاپن و تأثير فرهنگ، ادب، هنر و صنعت ایراني بر زیرساخت

بحث مانده، کيفيّت، چه محلِّ است و آنوگو شده گفتتمدّن ژاپني، حقيقتي ثابت و بي

رَوِی فرهنگ ، پيش(31: 1321)گذاری این حضور و تأثيرگذاری است. ایموتو کميّت و زمان

جایي ایراني به ژاپن را با زوال شاهنشاهي ساساني در نيمة قرن هفتم ميالدی و جابه

تر برخي عناصر داند، امّا حضور کهنبزرگ جمعيت از ایران به سوی شرق در پيوند مي

دار بر دایرة بال -ویژه اثرگذاری عميق مردساطير و مذاهب ایراني در فرهنگ ژاپني، بها

، این تاریخ را بسيار (11-11)همان: مذهب رسمي و پادشاهي ژاپن یعني آیين شينتو 

برد، زیرا این نقش، پس از زوال هخامنشيان، منسوخ شد و از باوری زنده در تر ميپيش

انبوه نگاره تنزّل یافت. مردمان ریشبرجای مانده در شماری سنگميان مردمان، به نقشي 

. (Johanson, 2001: 21,22)های پارسي داشتند واژهو سپيدپوسِت آینُو، زباني آميخته با بُن

این مردمان، ساکنان دیرینة ژاپن بودند و از فشار مداوم مردمان یاماتو )زردپوستانِ غالب 
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آمدند، به سمت شمال رانده شدند. مردمان آینُو ژاپن درميژاپن( که از سواحل جنوب به 

تر از حضور فرزندان خورشيد خود، حضورشان را در سرزمين ژاپن، صدهزار سال پيش

نظر از . این مردمان، صرفِ (Denoon and Hudson, 2001: 22,23)دانند )مردمان یاماتو( مي

ن مطرح است، به سبب زبان آميخته با شاچراهایي که دربارة ریشه و ماهيت نژادیوچون

توانند نخستين حامالن اساطير هندوایراني در ژاپن باشند و سپس های پارسي، ميواژهبُن

شدند، شان را به جنگاوران زردپوست یاماتو که از جنوب به ژاپن درميباورهای اساطيری

از قبيل آموزگاران و  تر، اخباری از حضور اصناف ایرانيانباشند. در ادوار پسينداده 

 کيسانگو کوشينامة چه در فصل چهارم تاریخیابيم، از قبيل آنمعماران در ژاپن مي

و این تاریخ پيش از زوال دولت ساساني  (Saeki,1988)یابيم م. مي111دربارة اخبار سال 

ویژه که است، بهم.( است. حضور این عدّه قطعًا بي انتقال ميراث مکتوب ایراني نبوده111)

زاده، )رجبشناختي از قبيل لوحة پهلوی در گنجينة معبد هوریوجي های باستانیافته

تردید زوال ای مستند از حضور متون ایراني در ژاپن است. امّا بينمونه (118-113: 1311

جایي بزرگ مردمان ایراني به سوی شرق که ایموتو م. و جابه111دولت ساساني در سال 

های خویش در زمينة انتقال فرهنگ ایراني به ژاپن قرار ن را سرآغاز تحليلآ (31: 1322)

است، اگرچه نه آغاز این انتقال، اّما موجب وسعت و سرعت یافتنش بود. زوال دولت داده

نظير ساساني در نيمة قرن هفتم ميالدی، ربع قرن بعدتر با یک تحوّل فرهنگي بزرگ و بي

م. برای گردآوردن اخبار 133به سال   فرمان امپراتور ِتمّو شود:در تاریخ ژاپن مصادف مي

. این اقدام که با هدف (33: 1333)پيگوت، پارچة ژاپن پراکندة کهن و تدوین تاریخ یک

بخشي به خاندان امپراتوری و اثبات نژاد ایزدی این خاندان صورت گرفت و مشروعيت

، کوجيکي)م.( انجاميد 381)نگي نيهوم.( و 318)کوجيکي سرانجام به تأليف دو کتاب 

 ، کاری بود که خاندان پادشاهي ساساني، پيش از آن در قالب کتاب عظيم(83: 1321
جایي بزرگ بود. آیا این تکرار تجربه، درست در هنگامة جابه اش کردهتجربه نامهخدای

؟ افزون بر استمردمان ایراني به شرق و وسعت یافتن حضور ایرانيان در ژاپن، اتفاقي بوده

زماني دو تجربة استناد به پيشينة تأثيرگذاری فرهنگ ایراني بر فرهنگ ژاپني و هم

توان دالیل محتوایي ، مينامهخدایبا حفظ حقّ تقدّم  کوجيکيو  نامهخداینگاری تاریخ

داد، ارائه کرد. اساس نظریة سياسي ساسانيان برای اثبات نيز بر اتفاقي نبودن این رخ

زر  -خورشيد  -شان، تکيه بر توارث از انساني ازلي از تبار ایزدایزدی پادشاهيمشروعيت 

است که در اساطير خاص ایراني به صورت کيومرث و در اساطير هندوایراني به صورت 
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یابد و در باورهای دیگر مردمان هندوایراني و هندواروپایي از قبيل جم/ یمه نمود مي

 (.1381)واشقاني فراهاني، شود زدمردمان روشنایي تکرار ميسکاها نيز به صورت ایزدان و ای

همين اسطوره در ژاپن نيز مبنای اثبات مشروعيت خاندان پادشاهي ژاپن و تبار ایزدی 

شود. مشترکات این دو اسطوره بيش از آن است که با در نظر گرفتن این خاندان مي

های ر فرهنگ ژاپني، به شباهتمبني بر تأثيرگذاری فرهنگ ایراني ب های پيشينآگاهي

های مستقيم نویسندگان تر به نقل قولاتفاقي قائل شویم و گاه برخي مشترکات، بيش

توان چنين انگاشت که ماند. ميهای هندوایراني و هندواروپایي مياز روایت کوجيکي

زوال دولت دنبال ها و تجارب ایراني به ژاپن بهمتأثر از موج تازه و شدیدتر ورود اندیشه

پارچه با هدف اثبات نژاد ایزدی ساساني، امپراتوران ژاپن نيز به تدوین تاریخي یک

شده یعني ای آماده و از پيش تدوینباشند و بدین منظور، تجربه نمون شدهخویش، ره

سان قالب، برگرفته و آن را از اجزای اقليمي اسطورة ایزدان روشنایي هندوایراني را به

های و با برخي روایت های امکنه و اشخاص و گياهان و جانوران، آکندهيل نامخویش از قب

باشند. در ادامه به تطبيق جوانبي از اسطورة روشنایي در باورهای ایراني و بومي، آميخته 

های در حدّ تطابق آگاه سو از شباهتپردازیم تا از یکهندوایراني با باورهای ژاپني مي

الی عناصر ایراني اسطورة ایزدان روشنایي، ردِّ پای عناصر در البه شویم و از سوی دیگر

 هندوایراني را نيز بازیابيم.   

 گوهر ایزدی -8-1

را در تجلّيات متنوّعش ایزد « روشني»ویژه هندوایرانيان، هندواروپایيان باستان به

دانستند. یمه/ مي دانستند و انسان ازلي را نيز ایزد یا ایزدمردمي از تبار روشنيخویش مي

تر و هندوایرانيِ کيومرث دانست، هم با خورشيد پيوند توان او را نمونة کهنجم که مي

ویْوَنگهان، پدر جمشيد به ظنِّ قوی در  است.ای خداداده ناگسستني دارد و هم آفریده

است  هیا تجلّي انسانيِ ایزد خورشيد بود (882: 1338)نقوی، عصر هندوایراني، ایزد خورشيد 

. به همين سبب (813/ 1: 1338)کزّازی، است « دارندة گوهر درخشندگي»و معنای نام او 

گيرد که صفت هور/ خور است. )روشنایي( مي« شيد»است که فرزند او، جم، صفت 

)فرنبغ کيومرث نيز آفریدة ویژة هرمزد است. او را شخص هرمزد به دست خویش آفرید 

ها را به ایزدان دیگر واگذاشت. هرمزد چون ه دیگر آفریدن، درحالي ک(12: 1321دادگي، 

)روحاني( را و همة چيزهای نيک مزداآفریده را که منسوب به  سلطنت»کيومرث را آفرید 
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او را به نيابت خویش بر همة  و (21-32/ 8 :1333 ،هایشت)به او اعطا کرد  «راستي است

کيومرث و مصداق بودنش برای  گوهر ایزدیآفرینش گيتيک )مادی(، پادشاهي داد. 

سازد. پس از هایي دیگر نيز دارد که او را به جمشيد بسيار شبيه ميپادشاه ایزدی، نمونه

چون کيومرث کشته کشته شدن کيومرث، هر جزء وجودش به مرجع خویش بازگشت: 

بر دست چپ و نخست پای چپ را فرو برد و هرمزد  زروشد، به زمين افتاد به سمت نيم

. مرجع (18: 1321فرنبغ دادگي، ) او را به خورشيد برد و خورشيد روشني آغازکردتن 

روز کيومرث در کليّت وجودش، روز و روشني است، به همين سبب کيومرث به سمت نيم

روز و سپس به چين است که ميرد که شرق است و این یادآور گریز جمشيد به نيممي

 -جانش را نه حتا -که هرمزد، تن کيومرث را تتر آن اسشرق و مطلع آفتاب است. جالب

گيرد و اگر ماهيت کيومرث چنان باشد که برد و خورشيد از آن روشني ميبه خورشيد مي

تردید کيومرث تمامي از جنس روشني است. بيحتا تنش از جنس روشني باشد، پس او به

که ایزد نسان، بلترش جم و زایش دوبارة جم یعني فریدون، نه دقيقًا او نمونة کهن

آیند و به روشني بودند که در مراحل آیندة تکوین و تحوّل خویش از مقام خدایي فرود مي

گاه که کشته شد، خوانيم که از وجود او آنشوند. باز دربارة کيومرث ميانسان مبدّل مي

از این روی، جان  .(28- 21همان: )هفت فلز خارج شد و زر با خروج جان او خارج شد 

کيومرث که حقيقت وجود اوست، از جنس زر است و با خورشيد و خدا در پيوند است. 

سکاها که پيوند انسان نخستين با زر، پيوندی شایع در اساطير اقوام و ملل است، چنان

دانستند و آن دسته از ميین از آسمان مصادف پيدایش نژاد خود را با بارش ابزارهای زرّ

، هرودوت) ین شدند، به سکاهای شاهي معروف بودندهای زرّسکاها که صاحب این ابزار

سبب پيوند انسان نخستين با زر، از یک سو به سبب ماهيت درخشندة  .(31-21/ 1: 1331

کم، جنسي آن با خورشيد است که انسان نخستينِ هندوایراني، خودِ او یا دستزر و هم

ه یا خدای فلزات است و انسان پسرِ اوست و از سوی دیگر، سببش آن است که زر، پادشا

 ، پادشاه ایزدی است.(31: 1323)نخستين نيز بنا به تحليل یونگ 

آماتِراسو نيز فرزند ایزدان ایزاناگي و ایزانامي است و خود، ایزد مطلق روشنایي است. 

که اند و آماتِراسو نيز در بازگشت به تبار آسمانيَش پس از آنپدر و مادر او از آسمان آمده

. (13: 1321، کوجيکي)روایي کند شد تا بر قلمرو آسمان، فرمان شد، به بهشت فرستادهاده ز

اوصاف روشنایي چهرة او یادآور روشنایي چهرة جمشيد و کيومرث در اساطير هندوایراني 

: 1311)فردوسي، گيری تخت جمشيد گرفتنش در اوج آسمان نيز یادآور جایاست و جای
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است. نيز آماتِراسو به سبب گوهر  (183/ 1: 1333، هایشت)را در آسمان و گردونة ميت (11/ 1

ایزدیَش، با گوهرهای بهایي مناسبت مکرّر دارد. او خود در نهایتِ درخشندگي است و 

خورشيد یا عين آن باشد. پدرش ایزاناگي نيز نظر به همين  -باید از تبار زرمي

ایزد »بند، را بدو هدیه داد و این گردنبند بهایي خویش درخشندگي آماتِراسو، گردن

که بر سرآمد بودن گوهرش بر همة  (13: 1321، کوجيکي)نام داشت « باالی طاقچة گنجينه

)همان: « تاما»ای از هایش رشتهکند. آماتِراسو بر دستهای بهایي داللت ميفلزّات و سنگ

است. آن هنگام که آماتِراسو  نيست، امّا گوهری بهایي بودهدارد که ماهيتش دانسته  (11

در غار پنهان شد، ایزدان برای بيرون آوردنش او را به چند چيز فریفتند که یکي، رشتة 

. این آميختگي آماتِراسو با (12)همان: تاما و دیگری، آیينة درخشان و دیگری شمشير بود 

ر بود سو با ماهيت کيومرث است که از جنس زگوهرهای بهایي و اشيای درخشان، هم

و نيز سازگار با روایت استخراج انواع گوهرها به فرمان  (28 -21: 1321فرنبغ دادگي، )

گيری آماتِراسوی خورشيدچهرة ویژه جایو به (13/ 1: 1311)فردوسي، جمشيد است 

گيری جِم خورشيدچهره با تخت گوهرآویخته در اوج آسمان، تطابق کامل دارد با جای

 .(11)همان:  گوهرآگينش بر اوج آسمان

 توأمان ازلي -8-8

شناسي، بحث توأمان ازلي است؛ موجودی که نرینه های شایع در اسطورهیکي از بحث

شود و تقدیر این دو، بازگشت به هم است و مادینه است و به دختری و پسری گسسته مي

توأمان  . کيومرث نيز در ردة همين(21: 1313؛ سياسي، 112: 1323؛ همان، 821: 1338)یونگ، 

 (11 -11 :1313، روایت پهلوی)گسلد شود، به مشي و مشيانه ميمي ازلي است. او چون کشته

، امّا برخي از منابع دورة اسالمي، مرحلة از (18: 1311)حمزه اصفهاني،  اندکه نر و ماده

دانند و مشي و که در زمان زندگاني او ميگسيختگي را نه پس از مرگ کيومرث، بلهم

این  .(813 /1: 1311مسعودی، ؛113/ 1: 1313 )بلعمي،نمایند نه را دو جفت کيومرث وا ميمشيا

تر اسطورة آفرینش انسان در باورهای هندوایراني روایت ممکن است بازماندة صورت کهن

دانند باشد. هندیان باستان، یمه )جم( و خواهرش یمي )جمک( را انسان نخستين مي

، اما این روایت پس از انفکاک نژاد هندوایراني به دو شاخة (13-11: 1312سن، )کریستين

گزین شده و سپس به تبع هندی و ایراني، در اساطير ایراني با اسطورة کيومرث جای

جمک در اساطير است. جفت مادینة جم، برای کيومرث نيز جفت مادینه فرض شده 
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، اما این آميزش در (313 -338/ 1: 1312، وداریگ)هندی، جویای آميزش با جم است 

شود و به جای آن، فریدون که نوادة جمشيد و باززایي جمشيد اساطير ایراني، حذف مي

فریدون است، با خواهران یا دختران جمشيد که  -ضحّاک -گانة اساطيری جمشيددر سه

 آميزد.ارنواز و شهرناز نام دارند، درمي

االحضرت نرینة نيرومند سریع خشن، زادی نرینه دارد: وآماتِراسوی مادینه نيز هم

و این دو به سان دیگر توأمان اساطيری در رفتن و  (13: 1321، کوجيکي)ایزد هایا سوسانو 

است: ایزد داده جا یک وارونگي رخ اند. امّا در اینآمدن به هم و در نزاع و صلح با هم

و اِرخش )آرش(/ آریکشا روشنایي در اساطير هندوایراني، از ویشنو، تشتر/ تيشي، ميترا 

گرفته تا جم، فریدون و کيومرث، نرینه است و نيمة مقابل که تاریک است و اغلب، 

 زاست، مادینه است. ابر سياه باران -مار/ اژدها -ترکيبي از تصوّرِ زن

در روایت ژاپنِي اسطورة روشنایي، بخشي از بار مفهومي توأمان ازلي به پدر و مادر 

است. ایزاناگي )مرد جذّاب( و ایزانامي )زن جذّاب( که نخستين  شدهآماتِراسو منتقل 

ایزدمردمان ژاپني و پدر و مادر آماتِراسو هستند، خواهر و برادرند. شدّت پيوستگي ذاتي 

)همان: شوند این دو به هم تا حدّی است که در شمارش خدایان، با هم یک فرد شمرده مي

)مردانه( نيز نخست، تنيده در هم بودند و سپس از که مشي )مرد( و مشيانه ؛ چنان(11

هم گسيختند. ایزاناگي به جهان روشني و زندگي تعلّق دارد و ایزانامي ساکن جهان زیرینِ 

و این، یادآور سکونت گرفتن خواهران یا دختران جمشيد  (11 -18)همان: شود تاریکي مي

 اریکي و متعلّق به زیر زمين است. اژدهایان ت -در شبستان ضحّاک است که ماهيتاً از دیو

 زایشآلودِ شومزناشویي گناه -8-3

اسطورة انسان ازلي و ایزد روشنایي در نزد هندوایرانيان، با انگارة توأماني که با هم 

آیند و راه است. از دید یونگ، توأمان نخستين در ازل با هم پدید ميکنند، همازدواج مي

. این (112: 1323)یونگ، یرشان پيوستن دوباره به هم است یابند، تقداگرچه انفکاک مي

های بسيار دارد. جمک در اساطير هندی، جویای بازگشت در اساطير هندوایراني، نمونه

. این بازگشت توأمان به هم، در اسطورة (313 -338/ 1: 1312، وداریگ)آميزش با جم است 

گسيختگي شخصيت شان تجّلي ازهمشود. مشي و مشيانه که زادنکيومرث نيز دیده مي

شوند و مي یگانة کيومرث به دو جنس نر و ماده است، از یک نطفه و آميخته به هم زاده

؛ 113/ 1: 1313، بلعمي؛ 11 :1313 ،پهلوی روایت)رویند تنيده ميبه پيکر ریواسي درهم
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. آن دو چون به (111 :1321 ،؛ فرنبغ دادگي18: 1311 اصفهاني، هحمز؛ 813 /1: 1311 مسعودی،

 روایت)پيکر مردی و زني از هم گسيختند، پنجاه سال بودند و سپس با هم در آميختند 

. امّا (111 :1321 ،؛ فرنبغ دادگي18: 1311 اصفهاني، هحمز؛ 113/ 1: 1313 بلعمي،؛ 11 :1313 ،پهلوی

ه همين سبب است آميزش توأمان ازلي در اساطير هندوایراني، یا گناه بود یا نتيجة گناه. ب

، وداریگ)زند که در روایات هندی باستان، یمه/ جم از آميزش با یمي/ جمک سر باز مي

. در اساطير ایراني نيز نشاني از آميزش جم با جمک نيست و این (313 -318/ 1: 1312

ها پس از جمشيد است، رخ حادثه ميان دختران یا خواهران جمشيد با فریدون که نسل

آلودگي این آميزش خنثا شود. در اسطورة کيومرث نيز که آميزش ميان گناهدهد تا مي

؛ 138 :1321 ،فرنبغ دادگي)آلوده دارد دهد، این آميزش، تداعي گناهمشي و مشيانه رخ مي

گفتني است که برخي روایات ایراني نو، بازگشت توأمان ازلي به هم را . (118 :1328 بيروني،

دانند و مشي و مشيانه را دو جفت کيومرث معرفي ومرث ميدر همان زمان زندگاني کي

 .(813/ 1: 1311مسعودی،  ؛113/ 1: 1313 )بلعمي،کنند مي

شوند و به هم نزدیک زادی نرینه دارد به نام سوسانو که از هم دور ميآماتِراسو نيز هم

ویراني موجب تباهي و  -که سخن از آميزششان باشدآنبي -شانشوند و نزدیک شدنمي

زاد دیگر . سهم آميزش توأمان ازلي در این اسطوره به دو هم(13: 1321، کوجيکي)است 

است: ایزاناگي و ایزانامي که پدر و مادر آماتِراسو هستند، این دو خواهر و منتقل شده

 شان چندان است که در شمار ایزدان، بر سر هم یک ایزد شمردهبرادرند و پيوستگي

. این دو پس از جدایي از هم و آمدن به زمين، در جزیرة ئونوگورو، (11)همان: شوند مي

غریزة جنسي را کشف کردند و با گردیدن بر گرد ستوني، پيمان زناشویي بستند. خطبة 

ازدواج را نخست ایزانامي خواند و ایزاناگي بر او بانگ زد که زیبندة زن نيست که نخست 

آميز بودن چنين ي نيز چندی بعد آنان را از گناه. ایزدان آسمان(11)همان: چنين گوید 

. (11 -11)همان: پيوندی آگاه ساختند و آن دو به ناچار، ازدواج خویش را تجدید کردند 

و نيز  (313 -338/ 1: 1312، وداریگ)این واقعه یادآور ابراز تمایل یمي به یمه برای آميزش 

 اصفهاني، هحمز؛ 113/ 1: 1313، بلعمي؛ 11 :1313 ،پهلوی روایت)آميزش مشي و مشيانه است 

آلوده بود و موجب شد که آن دو را تا پنجاه که گناه (111 :1321 ،؛ فرنبغ دادگي18: 1311

 روایت)و آن فرزند را هم که زادند، خوردند  (138 :1321 ،فرنبغ دادگي)سال، زادن نباشد 

اه، زناشوی شدند، هر فرزند که . ایزاناگي و ایزانامي نيز چون به گن(11 :1313 ،پهلوی
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که باری دیگر افکندند تا آنشد و در آبش ميالخلقه بود و سقط ميزادند، ناقصمي

 .(12 -11: 1321، کوجيکي)درستي ازدواج کردند و فرزندان انبوه زادند به

 پيوند با گياه و باروری -8-1

فزایي و باروری که موکّل آبهمين موکّل روشنایي، بلایزدان روشنایي هندوایراني، نه 

ُژرژ های آریایي هستند. زارها و چراگاهبان کشتتر، نگاهبان مرزها یا به تعبير دقيقو نگاه

، ایزدان هندواروپایي را حائز سه (1311)دمزیل، کُنِش دُمِزیل با طرح نظریة خدایان سه

داند. ایزدان روشنایي يکارِی روحانيت و پادشاهي، جنگاوری و باروری و زایندگي مخویش

زارها و هندوایراني به واسطة نيروی روشنایي که همان وجه روحانيت آنان است، کشت

اژدهایي که  -پایند )وجه جنگاوری( و با سپوختن دیوهای آریایي را از دشمن ميچراگاه

را آورند و گياه کند، آب را باز ميزا جلوه ميکه در طبيعت به هيبت ابر سياه باران

فزایند )وجه باروری و زایندگي(. مشهورترین نمونه از این ایزدان، اِرخش )آرش(/ مي

آریکشا در اساطير هندوایراني است که در عصر ایراني باستان به صورت آرش کمانگير، 

: 1328بيروني، )یک نمونه از بسيار روایات اسطورة آرش: یابد شود و وجهة حماسي ميپيکرینه مي

ایزدمردمان روشنایي از قبيل جم و فریدون نيز با گياه، پيوندهای بسيار دارند  .(331-331

؛ 113/ 1: 1313 )بلعمي،و کيومرث نيز خود به تصریح شماری از منابع، گياه زاده شد 

 روایت)یعني مشي و مشيانه او دو فرزند و  (11 :1313 ،پهلوی روایت؛ 813 /1: 1311مسعودی، 

در نيز که معادل ایزاناگي و ایزانامي در اساطير ژاپني هستند،  (11 -11 :1313 ،پهلوی

  ي خود، گياه ریواس یا مهرگياه بودند.نخستين تجلّ 

اسطورة روشنایي اسطورة ایزد روشنایي در باورهای ژاپني نيز همان اوصاف و نتایج 

و مشيانة هندوایراني را دارد. ایزاناگي و ایزانامي که نخستين ایزدمردمان و معادل مشي 

اند، زیرا نخستين ایزداني که پس از پيدایش زمين، پدیدار زادهشک گياهایراني هستند، بي

شدند و  از ني و به پيکر ني زاده -و ایزاناگي و ایزانامي هم زادة همين دوره بودند –شدند 

و  (13: 1321، کوجيکي)بود « خدای ابر و کشاورزی پربار»دیگر خدای همين گروه نيز 

بسياری از ایزدان که از ایزاناگي و ایزانامي زاده شدند، با کشاورزی و باروری در پيوند 

بودند و نامورترین آنان، ایزدبانوی روشنایي، آماتِراسو بود. نبرد آماتِراسو با سوسانو که 

ها و بادها بود، تنها نبرد روشنایي و تاریکي نبود و جوهرة اسطورة روای تاریکيفرمان

شود؛ یعني پایيدن زمين و بازآوردن ميصراحت در این نبرد، دیده ي هندوایراني بهروشنای



 

 311  ،1382ستان زم  پایيز و، 82، پياپي دومدهم، شماره پانزسال پژوهشنامة ادب حماسي 

 

اژدهای تاریکي در اساطير هندوایراني، ابر  -ازای دیوزارها. مابهآب و خرّم ساختن کشت

سال و تهي شدن زاست که آب را در شکم خود به زندان کرده و موجب خشکباران سياه

و ایزد روشنایي باید با تيرهای اشعة خویش، شکم او را بسپوزد و  است زمين از گياه شده

باید ها، ميروای بادها، دریاها و تاریکيآب را آزاد سازد و گياه را باز آورد. سوسانو، فرمان

هاست. به آورندة ابرهای سياه از جانب دریا بر پهنة آسمان باشد و ابر سياه، زندان آب

ز او  ـد. نيـکنران ميـهای آماتِراسو را ویویـان، جـمهمين سبب است که او در آس

سازد. از آن سازد و معبد مقدّس برنج نوبر را پلشت ميزارهای آماتِراسو را نابود ميشالي

گيرد شمار، جهان را فرا ميکنند و مصائب بيزارها ندبه ميشمار در شاليپس ایزدان بي

ها هستند که هم از نفس تاریکي و تردید، بيماری. بسياری از این مصائب، بي(13)همان: 

سال و ضعف مردمان به سبب قلّت غذا و به همين آیند و هم از قحطفقدان نور پدید مي

: 8131، یسنا؛ 13/ 1: 1311)فردوسي، سبب است که ایزدان روشنایي هندوایراني از قبيل جم 

فزایند و هم پزشکي آنان، خود ناشي ، هم گياه(33: 1311 اصفهاني، ه)حمزو فریدون  (111/ 1

آمد و تاریکي برطرف شد و سوسانو به فزایي است. آماتِراسو نيز چون از غار دراز گياه

 زارها خرّم گشت و مصائب برطرف شد. ها باز ساخته شد، شاليتبعيد رفت، جوی

 بازداشتن مرگ و سفر به جهان زیرین  -8-1

ساطير هندوایراني، بازدارندة مرگ و موصوف به ایزدان و ایزدمردمان روشنایي در ا

مرگ و بيماری و هستند. جم، مشهورترین ایزدمردم روشنایي هندوایراني،  اوصاف پزشکي

 اصفهاني، هحمز؛ 111/ 1: 8131، یسنا)سرما و گرما از مردمان و جانوران و گياهان برگرفت 

و شراب را که او  (381: 1328يروني،؛ ب838،811: 1311)مکموني،و آورندة شراب بود  (33: 1311

. دارو(: ذیلِ شاه1313)تبریزی، کردند دارو خواندند و همة دردها را بدان درمان ميآورد، شاه

؛ 13/ 1: 1311)فردوسي، دانند نيز او را آورندة پزشکي و براندازندة درد و پيری و بيماری مي

ود که به جهان زیرین مرگ رفت و . در عين حال، جم نخستين کس ب(111/ 1: 8131، یسنا

. دیگر (Macdonell, 1963: 172)به همين سبب در چهرة هندیَش، خدای مرگ است 

؛ حمزه اصفهاني، 1: 1313؛ گردیزی، 112/ 1: 1313)بلعمي، ایزدمردمان روشنایي از قبيل فریدون 

 د.گر بودننيز درمان (111/ 8؛ 21-32/ 8 :1333 ،هایشت)و کيومرث  (33: 1311

گری در اوصاف ستيزی و درمانهای مرگدر روایت ژاپني، در عين حال که نشانه

شدگي شمار بر زمين و آسمان در مّدت نهانشود، مانند نزول مصائب بيآماتِراسو دیده مي
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، امّا سفر به جهان (13: 1321، کوجيکي) و برطرف شدن مصائب با ظهور دوبارة اوآماتِراسو 

شده  مرگ از جهان روشنان، به پدر آماتِراسو یعني ایزاناگي سپردهزیرین و بازداشتن 

، جهاني که نامش (18)همان: رود است. ایزاناگي از پي جفتش ایزانامي به جهان زیرین مي

بس شبيه به نام یمه/ یمي است که در باورهای هندی، از ایزد روشنایي به « یومي»یعني 

است. ایزاناگي در بازگشت از یومي در پایين  گردانده روای جهان زیرین مرگ، چهرهفرمان

ای نهاد و راه جهان تاریکي را بست. پس ایزانامي آن درّة یویا در والیت ایزومو، صخره

سوی مرز ایستاد و به نفرین، فریاد زد که من هر روز هزار نفر از ساکنان سرزمين تو را 

روزی هزار و پانصد کس خواهم زاد  کرد و ایزاناگي پاسخ داد که من همخفه خواهم 

درستي جاگذاری . ایزاناگي و ایزانامي این بار، موافق با اساطير هندوایراني به(11-11)همان: 

اند؛ نيمة روشن، نرینه است و نيمة تاریک، مادینه است. نيز نيمة تاریک، یعني شده

یرین تاریکي و مرگ، تعلّق است و به جهان ز زدهای متعّفن و کرمایزانامي که اکنون الشه

اژدهایان اساطير هندوایراني است که به جهان زیرین تعلّق دارند و با  -دارد، یادآور مار

ستيزند و هرگاه به روی زمين بيایند، مرگ و بيماری و تاریکي را ایزدمردمان روشنایي مي

ت ژاپني دهاک است. نيز دوزخ روایکنند و مشهورترین آنان، اژیبر زمين حاکم مي

)یومي( که سرزميني تاریک و زیرین و پرعفونت است، دقيقاً با همين اوصاف، مسکن 

از ژرفای جهان تاریکي به مرز . (188 :1321 ،فرنبغ دادگي)اهریمن در روایات ایراني است 

جهان روشنان آمدن و دوباره به جهان تاریکي بازگشتن و تدبير مرگ روشنان کردن نيز 

ای ای رایج در اساطير هندوایراني است که نمونهزانامي است نيز انگارهکاری ایکه خویش

مشهور از آن، آمدن اهریمن از ژرفای جهان پر گند تاریکي به مرز جهان روشنان و دیدن 

ساخت و سامان آن و بازگشتن به جهان تاریکي و  ساز و سالح ساختن برای تاختن به 

 .(31ن: )هماجهان روشنایي و کشتن روشنان است 

 چرخة بستن و گشودن روشنایي و تاریکي -8-1

ها را صورت بسط اگر موافق با نظریة آلبرت جوزف کارنوی و اُتُّو شرادِر، اسطوره

بدانيم، جوهرة اصلي و بنيادین  (181 -181: 1323)کارنوی، شدة چند معمای اوليه داده

است. « شنایي و تاریکيچگونگي چرخة بستن و گشودن رو»اساطير هندوایراني، معمای 

کوه  -ایزدان و ایزدمردمان روشنایي هندوایراني، به تصریح و گاه به استنتاج، با پدیدة غار

هاست. های فراز کوهپيوند دارند که ناشي از تجربة طبيعي برآمدن آفتاب از شکاف صخره
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: نویسديز ميبيروني ن .(13-3/ 1: 1313 ،بلعمي) شاه بودرشاه یعني کوهگَکيومرث را لقب 

 :1328 )بيروني،« که کو در لغت پهلوی به معنای جبل است گویندميکوشاه کيومرث را »

. فریدون نيز در (81/ 1: 1311)فردوسي، داند گاه کيومرث را کوه ميفردوسي نيز جای .(111

با روشني پيوند « زر»زال نيز که هم نامش و هم صفتش یعني . (11)همان: کوه پرورده شد 

ترین ایزد ميثْرَه که شاید بتوان او را مهم .(111/ 1: 1311)فردوسي، پرورد بود ارد، کوهد

زاید. ِارخش )آرش( نيز که از ایزدمردمان معادل ایزد آماتِراسو دانست، در بُن غاری مي

، 311/ 1: 1333، هایشت)آورش را از کوه انداخت فزای مرزنمای گياهروشنایي است، تيِر آب

-کوه به سبب منازعت دیو-بودگي برخي از این ایزدان و ایزدمردمان در غارنهان (.318

بود. ضحّاک، ابر سياه است، از جمله فریدون که از بيم ضّحاک در البرز، نهان شده  -اژدها

اژدهای مقابلِ جم نيز هست و اساساً فریدون، هم به لحاظ تبار و هم به لحاظ چرخة  -دیو

روشنایي، باززایي جم است و جم نيز صد سال از بيم  -تاریکي -اساطيریِ روشنایي

گاه جم را نيز به توان نهان. مي(18 -11/ 1: 1311)فردوسي، شده بود ضحاک، در شرق نهان 

گاه باززادة او یعني فریدون و هم بنا به منطق اسطورة ایزدان روشنایي و موافقت با نهان

ها انگاشت. ایزد های کوهآفتاب، در بُن صخرههم بنا به تجربة طبيعي طلوع و غروب 

باید غاری بر آماتِراسو نيز از هراس سوسانو در غاری آسماني نهان شد. این غار آسماني مي

زار هم هست باالی کوه باشد که در آن، هم جوی هست و هم معبد و کارگاه و البته کشت

ها و دریاهاست و ترکيب این هرسه، روای تاریکي و باد. سوسانو، فرمان(13: 1321، کوجيکي)

اژدهای  -کند و ابر سياه، تجلّي بيروني دیوابر سياه است که چهرة روشني را نهان مي

اژدهایاني چون َاپوش و  -هایش در دیوتاریکي در اساطير هندوایراني است که نمونه

راه است که با مشود. بيرون آمدن دوبارة آماتِراسو از غار با عناصری همي دهاک دیدهاژی

ایزدان و ایزدمردمان روشنایي هندوایراني مقارنت دارد، از جمله آیينه، رشتة گوهر که بر 

گر آماتسومارا آن را ساخت شود و شمشيری از آهن آسماني که آهنمي درخت آویخته

بين شاهان ایراني، درفشِ گوهرآگيِن گر جام جهانو به ترتيب، تداعي( 12 -13)همان: 

گر، فریدون را از البرز هستند. نيز این هرسه )آیينه، یاني و بيرون آوردن کاوة آهنکاو

رشتة گوهر و شمشير(، عناصری درخشان هستند که با درخشش ایزدان روشنایي پيوند 

راه هستند، از جمله جم، نخستين کس بود که گوهرها از دارند و همواره با این ایزدان هم

نشست و و تخت گوهرآگين او که جم بر آن مي (13/ 1: 1311سي، )فردوزمين استخراج کرد 
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رشتة گوهر آمد، مطابق با برنشستن آماتِراسو بر اوج آسمان با اندامِ بهبر اوج آسمان برمي

 . (11)همان: آراسته است 

 شناسينام -8-3

ایراني، شباهت فریبندة نام ایزد روشنایي ژاپني، آماتِراسُو و نامورترین ایزد روشنایي 

نباید موجب آن شود که نام آماتِراسو را به همين صورت که هست، برگرفته از نام  ميثْرَه

است. جزء نخست این نام مرکّب،  Amā+Terāsu ميثْرَه بدانيم. آماتِراسو، نامي مرکّب از

و  (Roberts, 2010: 3) ناِم ایزداني است که در آسمان و بهشت جای دارندیعني آما، پيش

، نام این ایزد (1)همان: که به معني روشني است  (Terāsu) جزء دوم، یعني تِراسو تنها

نيز منتفي نيست، زیرا  شدِن همين جزء از نام ميثْرَهاست. با این حال، احتماِل برگرفته

ها ميان دو زبان که غایت بُعد جغرافيایي و تباری دارند، ممکن است که با انتقال نام

ویژه که تطابق اوصاف ایزدان روشنایي هندوایراني و ژاپني، اه باشد. بهرتغييرات وسيع هم

های لفظي و در سطح پيوندهای محتوایي و گاه حتا نزدیک به نقل فراتر از شباهت

چنين افزون بر ميثره و آماتِراسو، های هندوایراني است. همهایي از روایتمستقيم پاره

های ایراني و پذیر با نامت ژاپني ایزد روشنایي، تطبيقهای برخي دیگر از افراد در رواینام

شان هندوایراني است، از جمله ایزاناگي )مرد جذّاب( و ایزانامي )زن جذّاب( که نام

باشد و این شباهت  (118 :1318 )بيروني،تواند ترجمة نام مشي )مرد( و مشيانه )مردانه( مي

ي نيز تطابق کامل با هم دارند، مانند نيز فراتر از سطح لفظي است و در سطح محتوای

آیند و شمار ميکه بر سر هم یک فرد به غایت پيوستگي ایزاناگي و ایزانامي چندان

گر زادن مشي و مشيانه، توأمانِ هم و به پيکر یک شان از یک ني و این تداعيرویيدن

قبيل آميزش  و دیگر اوصاف مشترک آنان از (11 -11 :1313 ،پهلوی روایت)ریواس است 

شان که اوصاف آن پيش از این گذشت. نيز نام جهان آلود و فرزندآوری نامبارکگناه

روای جهان زیرین مرگ در ، با نام فرمان«یومي»زیرین مرگ در روایت ژاپني، یعني 

تواند شباهت دارد و هرچند که شباهتي مفرد مي« یمي«/ »یمه»اساطير هندی، یعني 

راه با اشتراکات محتوایي از قبيل ویژه اگر همهای لفظي بهشباهتاتفاقي باشد، تجمّع 

تباری را ميان روایت ایزدان روشنایي هندوایراني و ها باشد، ظنّ همکاریاوصاف و خویش

 کند.روایت ژاپني این ایزدان، تقویت مي
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 گيرینتيجه

ت. این اسطوره از ترین بخش از اساطير ژاپني، اسطورة ایزد روشنایي، آماتِراسو اسمهم

گر چرخة بستن و گشودن روشنایي و تاریکي است و از سوی دیگر از زمرة سو بيانیک

بخشي به خاندان های باروری است. نيز اسطورة آماتِراسو، کارکرد مشروعيتاسطوره

کند. اسطورة امپراتوران ژاپن را دارد و تبار ایزدی و آسماني این خاندان را تبيين مي

ها، انطباق نزدیک و اغلب دقيق با کاریپردازی و خویشو به لحاظ شخصيتآماتِراس

اسطورة ایزدان روشنایي هندوایراني دارد. انطباق اسطورة آماتِراسو با اسطورة ایزدان 

هایي چون گوهر ایزدیِ روشنایي هندوایراني را در سطح رئوس و کليات، در مقوله

زایش، بازداشتن مرگ از جهان ي، آميزش شومروشنایي، پيوند با باروری، توأمان ازل

های ظهور و تاریکي و تقارن و توازی آن با چرخه -زندگان، چرخة ظهور و کمون روشنایي

ناباروری، تقابل ایزد روشنایي با  -بيماری و باروری -مرگ، سالمت -کمون زندگي

اساطيری و رخ  سالي/ بيماری/ مرگ، رخ نهفتن در غاردیواژدهایِ باد/ ابر سياه/ خشک

ها بری مردمان به سوی تمدّن و آباداني زمين و شماری دیگر از مقولهنمودن از آن، ره

ها و گفتارها و توان دید و افزون بر این رئوس و کليات، در جزئيات تصویرسازیمي

های هندوایراني هایي در حّد نقل مستقيم از روایتها و گاه انطباقها نيز شباهتگزینينام

شده و ها با در نظر گرفتن حضور اثبات ها و انطباقشود. این شباهتمي و ایراني دیده

های ایراني در سرزمين ژاپن، این احتمال را قریب به یقين دیرینة ایرانيان و اندیشه

ای ایراني و البتّه هندوایراني دارد و نتيجة تأثير اساطير سازد که اسطورة آماتِراسو ریشهمي

ي بر ذهنيت ژاپني است. در موج تازة ورود عناصر ایراني به سرزمين ژاپن که نتيجة ایران

م. و مهاجرت گستردة ایرانيان به سوی شرق بود، 111زوال خاندان ساساني در سال 

هایي تازه وارد فرهنگ ژاپني شد و یکي از این تجارب، تدوین تاریخ تجارب و اندیشه

و کوشش خاندان ساساني برای نامه خدایر مجموعة پارچة ایران از بدو آفرینش دیک

بود. ملهم از این تجربه، امپراتور  نامهخداییاری محتوای شان به دستتبيين تبار ایزدی

م. فرمان تدوین روایات اساطيری ژاپن را با هدف تدوین تاریخي 133تِمّو به سال 

. نویسندگان این تاریخ پارچه برای ژاپن و تبيين تبار ایزدی خاندانش صادر کردیک

واسطة روایات ایراني برگرفتند و پارچه، اسطورة ایزدان روشنایي هندوایراني را بهیک

های اشخاص و امکنه و مظاهر اقليم ژاپن آکندند و اساس کار خویش نهادند و آن را با نام

 بود.کوجيکي  حاصل کار، اسطورة آماتِراسو در کتاب
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