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چکيده
روشنایي بيهيچ گفتوگویي ،مهمترین ایزد در اساطير هندواروپایيان است و چرخة
بستن و گشودن روشنایي و تاریکي ،مهمترین مضمون در اساطير این مردمان است .مردمان
هندوایراني نيز به سان دیگر هندواروپایيان ،سرگذشت روشنایي را بنياد اساطير خویش
نهادند .آفرینش ،باروری ،آبفزایي ،پيروزی و دیگر اجزای هستي در باورهای آنان ،اجراهای
دیگرگون اسطورة روشنایي است .ایزد روشنایي در اساطير ژاپني نيز جایگاهي بنيادین دارد.
آماتِراسو ،ایزدبانوی روشنایي در ژاپن ،بهسان ایزدان روشنایي آریایي ،ایزد باروری و مایة
خرّمي کشتزارهاست و خاندان پادشاهي از نژاد اویند .داستان زندگاني او نيز توسعهیافتة
چرخة بستن و گشودن روشنایي و تاریکي است و مشترکات سرگذشت او با اسطورة ایزدان
روشنایي هندوایراني ،بيش از آن است که اتفاقي انگاشته شود .پيش از این ،جوانبي از ورود و
تأثير اساطير آریایي به فرهنگ ژاپن ،کاویده و معرفي شده است و در این مقاله نيز با روش
توصيفي ـ تحليلي ،مشترکات اساطير ایراني و هندوایراني با اساطير ژاپني در حوزة ایزدان
روشنایي بازنموده مي شود .نتایج این بررسي ،گویای آن است که با توجّه به پيشينة تأثير
فرهنگ ایراني بر فرهنگ ژاپني ،اسطورة آماتِراسو در باورهای ژاپني ،ریشة هندوایراني دارد.
نيز قرنها پس از ورود این اسطوره به فرهنگ ژاپن ،همزمان با موج تازة ورود عناصر ایراني به
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.
کليدواژهها :اساطير هندوایراني ،ژاپن ،ميترا ،آماتِراسو ،جم.
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مقدمه
هندواروپایيان باستان به تبع زیستبوم سرد و تاریک نخستينشان که خاطرهای
مبهم از آن را ایرانيان در تصویر سرزمين ایرانویج حفظکردهاند (اوستا118 /1 :1338 ،؛
مينوی خرد ،)18 :1311 ،روشنایي و نتيجة آن یعني گرما را مهمترین و موثرترین عامل و
فاعل در زندگاني خویش مي دیدند و از این جهت جملگي به انبوهي از ایزدان و
شتَر ،دَی ،یمه/
ایزد مردمان از جنس روشنایي باور داشتند از قبيل هرمَزد ،ميثْرَه ،آذر ،تِ ْ
جم ،ثور ،زِئوس و ژوپيتر .از این رو معمای بنيادین هستي نيز – چنانکه خداوند هستي-
از نگاه آنان یک پرسش بود« :چگونگي چرخة بستن و گشودن روشنایي و تاریکي» .دیگر
معماها ،تعبيری دیگر از این اَبَرمعمای بنيادین بودند ،مانند «چرخة نبرد نيکي و بدی»،
«چرخة نبرد زندگاني و مرگ»« ،چرخة نبرد تندرستي و بيماری»« ،چرخة بارش و
خشکسالي»و ...که یک سوی معما به آشکاری ،تجلّي روشني است و سوی دیگر ،تجلّي
تاریکي است .هرچند که ایزدان روشنایي در باورهای هندواروپایي بهویژه در فرهنگ
هندوایرانيان ،بسيارند و خویشکاریهای متنوّع دارند ،مطابق باور ميرچا الياده و کلود
لِوی استراوس که اسطورههای اقوام همتبار را برآمده از اسطورههایي دیرینهتر و مشترک
در عصر نيای آن اقوام ميدانند (الياده11 :1318 ،؛ لوی استراوس ،)18-1 :1321،ميتوان
کهنروایتي یکتا و یکپارچه را در ورای روایات متعدّد و متنوّع ایزدان روشنایي
هندواروپایي بازجست و با به هم درپيوستن خویشکاریها و اوصاف ایزدان متعدد
روشنایي ،بدان کهنروایت یکتا و یکپارچه دستیافت که بر اساس آن ،ایزد روشنایي در
نزد هندواروپایيان ،آفریدگار هستي و پروردگار آن است و شاهان راستين ،از تبار اویند و
این ایزد ،مستقيم ًا یا بهواسطة فرزندان زميني خویش ،مرگ را از آفریدگان بازميدارد،
مرزها را از دشمنان ميپاید ،آب ميفزاید ،کشتزارها و چراگاهها را خرّم ميدارد و همة
نيکيها و خوبيهای هستي از اوست.
اساطير ژاپني نيز مشحون از حضور و اثرگذاری ایزد روشنایي است .ژاپن در
منتهياليه شرقي جهان شناختهشدة عصر باستان در جایي قرار داشت که زادنگاهِ
خورشيد انگاشته ميشد .ژاپنيها خود ،کشورشان را نيهون و نيپّون به معني ریشهگا ِه
خورشيد ميخوانند .مردمان ژاپن ،ایزد روشنایي خویش ،یعني آماتِراسو را «الهة بزرگ و
با مهابت ،الهة آسمان درخشان» (کوجيکي )13 :1321 ،خطاب ميکنند و او را مایة روشني
همة آسمان و زمين ،مانع مصائب و موجب خرّمي کشتزارها (همان )13 :ميانگارند و
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امپراتوران ژاپن که شاهان راستين و جامع فرمانروایي و روحانيت و ضامن همه گونه
نيکي و خوبي بر زمين هستند ،از تبار او انگاشته ميشدند (همان .)11 :نيز آماتِراسو به سان
اغلب شاهایزدان هندوایراني ،راهبر مردمان به سوی تمدّن و مخترع بسياری از دانشها و
پيشهها از قبيل کشاورزی و نسّاجي است (همان .)18 :اوج اسطورة آماتِراسو در چرخة
بستن و گشودن روشنایي و تاریکي و حکومت یافتن تيرگي و مصائب بر زمين و آسمان و
سپس طلوع دوبارة آماتِراسو از غار است (همان )18-13 :که در روایات ایزدان و ایزدمردمان
روشنایي هندوایراني از قبيل ميترا ،جم ،کيومرث و فریدون ،یکپارچه یا بخششده،
صریح یا استعاری ،دیده ميشود .بسياری از خویشکاریها که در ميان ایزدان روشنایي
هندوایراني بخش شده است ،در پيوستگان ایزد آماتِراسو ظهور ميیابد ،از قبيل بستن راه
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
ایزاناگي پدر ایزدِ آماتِراسو ظهور ميیابد (کوجيکي.)13-11 :1321 ،
در این مقاله برآنيم که با مقایسة ایزدان روشنایي و چرخة بستن و گشودن روشنایي
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،
برآیند اساطير ایراني و هندوایراني و ذهنيت ژاپني است .نيز در این مقاله اثبات ميشود
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
تأثيرپذیری از تجربة سياسي ایرانيان در نظریة ایزدتباری و خورشيدچهری شاهان ایراني،
از اسطورة آماتِراسو برای مشروعيتبخشي به تبار خویش بهره جستند.
در زمينة مقایسة فرهنگ و تمدّن ایران باستان و ژاپن ،پژوهشهایي چند صورت
گرفته است که برخي از آنها عبارت است از :کتاب آسوکا و پارس :پيشروی فرهنگ
ایراني به شرق ،اثر ئهایچي ایموتو ( )1322است که تأثير عميق ،دیرینه و پرجزئيات
فرهنگ و تمدّن ایران باستان را بر فرهنگ و تمدّن ژاپن ردیابي و ترسيم ميکند .دو مقالة
«نوشتة پهلوی تازهیاب در توکيو» و «نوشتة پهلوی در گنجينه هوریوجي ژاپون» ،از
هاشم رجبزاده ( )1311که در آن به بررسي حضور ایرانيان و متون ایراني در ژاپن عصر
باستان پرداخته است.
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ش رو ،یعني بررسي تطبيقي ایزدان روشنایي و چرخة بستن و
امّا موضوع مقالة پي ِ
گشودن روشنایي و تاریکي در اساطير هندوایراني و ژاپني تا اکنون موضوع تحقيق نبوده
است.
بحث و بررسي
 -1مروری بر بنيادهای اساطير ژاپني
ژاپن ،پوشيده در انزوای تاریخي و جغرافيایي خویش ،در بيشترین حدّ ممکن به
شناخت هستي های درون خود پرداخت و این موجب انباشت تأمل تاریخي مردمان ژاپن
دربارة جزئيترین عناصر اطرافشان ميشد (پيگوت .)18 :1333 ،در چنين فضایي ،همة
اجزای طبيعت ،موضوع تأمل و شناخت دقيق و صاحب اسطورههای مفصّل ميشد .بدین
سبب است که ژاپن را سرزمين اسطورهها ناميدهاند (همان .)11 :اسطورههای بيشمار
ژاپني ،سينهبه سينه نقل ميشد تا آنکه شماری از آنها که به کار تدوین تاریخ
یکپارچة ژاپن و بهویژه به کار ترسيم نژاد ایزدی امپراتوران ژاپن ميآمد ،در ربع نخست
قرن هشتم ميالدی ،در دو کتاب کوجيکي (318م ).و نيهونگي یا نيهونشوگي (381م).
ق تقدّم دارد و نزد ژاپنپژوهان ،دارای اصالت و ارزشي بيشتر
گرد آمد .کتاب نخست ،ح ّ
انگاشته ميشود (کوجيکي.)31 :1321 ،
 -1-1پيدایش ایزدان بر آسمان ژاپن
در آغاز پيدایش هستي ،نخست ایزدان آسماني پدیدار شدند که پنج ایزد بودند.
زمين در آن دم ،لکة روغني دوّار در اقيانوسي بيکران بود .آنگاه هفت ایزد دیگر پدیدار
شدند که آخرین فردِ آنان ،توأمانِ ایزاناگي (مرد جذّاب) و ایزانامي (زن جذّاب) بودند و
جملگي در آسمان /بهشت بودند (همان .)13 :پس ایزدان آسماني ،ایزاناگي و ایزانامي را به
زمين فرستادند تا آنجا را تثبيت و ترميم کنند و یک نيزة آسماني کندهکاریشده بدانان
دادند .آن دو از پل رنگين کمان فرود آمدند و نيزة خویش را در آب شور دریا فرو بردند و
درآوردند .از چکيدن قطرات آب از دَم نيزه و خشکيدنشان ،جزیرهها زادهشدند و از شمار
آنها جزیرة ئونوگورو بود (همان .)11 :این روایت را از کهنترین نمودهای آیين
نرینهپرستي در اساطير ژاپن دانستهاند (پيگوت .)11 :1333 ،از آن پس ایزاناگي و ایزانامي
بر جزیرة ئونوگورو فرود آمدند و دوبار ،یکي به اشتباه و پادافراهبار و دیگری درست و
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به شگون ،زناشویي کردند و جزایر ژاپن و سپس ایزدان موکّل بر عناصر طبيعت و اجزای
زندگاني را زادند (کوجيکي.)12-11 :1321 ،
 -8-1سفر به جهان زیرینِ تاریکي و مرگ و بازگشت به جهان روشنان
ایزانامي چون ایزد آتش را زاد ،زندگانيَش پژمرد و مرد .ایزاناگي به درد بر او گریست
(همان )12 :و در مرز والیت ایزومو و هاهاکي به خاکش سپرد ،امّا دلش تاب نياورد و به
یومي ،سرزمينِ زیرینِ تاریکي رفت تا ایزانامي را به جهان روشني و زندگي بازآورد (همان:
 .)18در آنجا بيخواستِ ایزانامي ،بدو نگریست که پوسيدهای کِرمزده شدهبود .ایزانامي از
شرم و ننگ ،برآشفت و شوی را تعاقب کرد .ایزاناگي به سوی جهان روشني گریخت و در
پایين درّه ای که مرز دو جهان روشني و تاریکي بود و امروزه درّة یویا در والیت ایزومو
است ،صخرهای نهاد و راه جهان تاریکي را بست .پ س ایزانامي آن سوی مرز ایستاد و به
نفرین ،فریاد زد که من هر روز هزار نفر از ساکنان سرزمين تو را خواهم خفه کرد و
ایزاناگي پاسخ داد که من هم روزی هزار و پانصد کس خواهم زاد (همان.)11-11 :
 -3-1زادن آماتراسو ،ایزدبانوی روشنایي
ایزاناگي چون به جهان روشني بازگشت ،خواست که خود را از پلشتي و آالیش جهان
مرگ و تاریکي بشوید (همان .)11 :از شستن چشم چپش ،الهة بزرگ و بامهابت ،الهة
آسمان درخشان ،ایزدبانو آماتِراسو زادهشد و از شستن چشم راستش واالحضرت شمارندة
ماهها ،ایزدبانو تسوکویومي زاده شد و از شستن بينيَش ،واالحضرت نرینة نيرومند سریع
خشن ،ایزد هایا سوسانو زاده شد .ایزاناگي ،این سه فرزند را برترِ ایزدان دید .آماتِراسو
چندان درخشان بود که ایزاناگي ،گردنبند خویش را بدو داد و او را به فرمانروایي آسمان
فرستاد و سوسانو را فرمانروایي شب و حکومت دریا داد (همان .)13 :سوسانو که از بخش
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
که به سالم خواهرش آماتِراسو به آسمان برود (همان )11-13 :و در آنجا بهرغم حُسن
استقبال آماتِراسو ،شاليزارهای او را نابود کرد و جویها را انباشت و معبد برنج نوبر را به
پلشتي آلود و بام معبد مقدّس بافندگي را شکافت و مردار اسبي را فروافکند ،چنانکه
بافندهای از ترس مرد و دستگاه بافندگي در تنش فرو شد (همان.)13 :
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 -1-1نهان شدن آماتراسو در غار آسماني و پدیدار شدنش از سر نو
آماتِراسو از ویرانگریهای سوسانو در هراس شد و به غاری آسماني پناه برد .پس
زمين و آسمان را تيرگي فرا گرفت و مصائب بيرون از شمار روی داد و مویة خدایان در
شاليزارها پيچيد .پس خدایان ،خروسهایي پر صدا آوردند و از آهن معدن آسماني،
شمشيری و آیينه ای ساختند و گوهرها به نخ کشيدند و بر در غار آمدند (همان .)13 :رشتة
گوهرها را روبهروی مدخل غار بر باالی درختي و آیينه را بر شاخههای مياني آن درخت
آویختند و ایزدان ،رقص و پایکوبي و خنده آغاز کردند .آماتراسو که از آن جوش و
هيجان ،دلمشغول شدهبود ،از غار سر برآورد ،عکس چهرهاش بر آیينه افتاد و جهان
روشن شد و چون از غار بيرون آمد که آیينه را ببيند ،ایزدان راه بازگشت او را به غار
بستند و جهان از تاریکي و بال رَست (همان .)18 -12 :چون آماتراسو چهره نمود و تاریکي
از جهان برکنار شد ،ایزدان در کيفر سوسانو رای زدند و بر آن قرار گرفت که سوسانو بر
پای ستوني ،قرباني دهد و ریش خود بتراشد و ناخن دست و پای بکشد و به تبعيد برود
(همان.)18 :
 -8واکاوی برخي عناصر ایراني و هندوایراني در اسطورة ژاپني ایزد روشنایي
امروزه با تکيه بر کشفيات باستانشناختي بهویژه الواحِ نارا و گنجينة معبد هوریوجي
و انتشار آثاری چون کتاب آسوکا و پارس :پيشروی فرهنگ ایراني به شرق ،حضور دیرینة
ایرانيان در ژاپن و تأثير فرهنگ ،ادب ،هنر و صنعت ایراني بر زیرساختهای فرهنگ و
تمدّن ژاپني ،حقيقتي ثابت و بيگفتوگو شده است و آنچه محلِّ بحث مانده ،کيفيّت،
ی فرهنگ
کميّت و زمانگذاری این حضور و تأثيرگذاری است .ایموتو ( ،)31 :1321پيشرَو ِ
ایراني به ژاپن را با زوال شاهنشاهي ساساني در نيمة قرن هفتم ميالدی و جابهجایي
بزرگ جمعيت از ایران به سوی شرق در پيوند ميداند ،امّا حضور کهنتر برخي عناصر
اساطير و مذاهب ایراني در فرهنگ ژاپني ،بهویژه اثرگذاری عميق مرد -دایرة بالدار بر
مذهب رسمي و پادشاهي ژاپن یعني آیين شينتو (همان ،)11-11 :این تاریخ را بسيار
پيشتر مي برد ،زیرا این نقش ،پس از زوال هخامنشيان ،منسوخ شد و از باوری زنده در
ميان مردمان ،به نقشي برجای مانده در شماری سنگنگاره تنزّل یافت .مردمان ریشانبوه
ت آینُو ،زباني آميخته با بُنواژههای پارسي داشتند (.)Johanson, 2001: 21,22
و سپيدپوس ِ
این مردمان ،ساکنان دیرینة ژاپن بودند و از فشار مداوم مردمان یاماتو (زردپوستانِ غالب
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ژاپن) که از سواحل جنوب به ژاپن درميآمدند ،به سمت شمال رانده شدند .مردمان آینُو
خود ،حضورشان را در سرزمين ژاپن ،صدهزار سال پيشتر از حضور فرزندان خورشيد
(مردمان یاماتو) ميدانند ( .)Denoon and Hudson, 2001: 22,23این مردمان ،صرفِ نظر از
چونوچراهایي که دربارة ریشه و ماهيت نژادیشان مطرح است ،به سبب زبان آميخته با
بُنواژههای پارسي ،مي توانند نخستين حامالن اساطير هندوایراني در ژاپن باشند و سپس
باورهای اساطيری شان را به جنگاوران زردپوست یاماتو که از جنوب به ژاپن درميشدند،
داده باشند .در ادوار پسينتر ،اخباری از حضور اصناف ایرانيان از قبيل آموزگاران و
معماران در ژاپن ميیابيم ،از قبيل آنچه در فصل چهارم تاریخنامة سانگو کوشيکي
دربارة اخبار سال 111م .ميیابيم ( )Saeki,1988و این تاریخ پيش از زوال دولت ساساني
( 111م ).است .حضور این عدّه قطع ًا بي انتقال ميراث مکتوب ایراني نبودهاست ،بهویژه که
یافتههای باستان شناختي از قبيل لوحة پهلوی در گنجينة معبد هوریوجي (رجبزاده،
 )113-118 :1311نمونهای مستند از حضور متون ایراني در ژاپن است .امّا بيتردید زوال
دولت ساساني در سال 111م .و جابهجایي بزرگ مردمان ایراني به سوی شرق که ایموتو
( )31 :1322آن را سرآغاز تحليل های خویش در زمينة انتقال فرهنگ ایراني به ژاپن قرار
داده است ،اگرچه نه آغاز این انتقال ،امّا موجب وسعت و سرعت یافتنش بود .زوال دولت
ساساني در نيمة قرن هفتم ميالدی ،ربع قرن بعدتر با یک تحوّل فرهنگي بزرگ و بينظير
در تاریخ ژاپن مصادف ميشود :فرمان امپراتور ِتمّو به سال 133م .برای گردآوردن اخبار
پراکندة کهن و تدوین تاریخ یکپارچة ژاپن (پيگوت .)33 :1333 ،این اقدام که با هدف
مشروعيت بخشي به خاندان امپراتوری و اثبات نژاد ایزدی این خاندان صورت گرفت و
سرانجام به تأليف دو کتاب کوجيکي (318م ).و نيهونگي (381م ).انجاميد (کوجيکي،
 ، )83 :1321کاری بود که خاندان پادشاهي ساساني ،پيش از آن در قالب کتاب عظيم
خداینامه تجربهاش کرده بود .آیا این تکرار تجربه ،درست در هنگامة جابهجایي بزرگ
مردمان ایراني به شرق و وسعت یافتن حضور ایرانيان در ژاپن ،اتفاقي بودهاست؟ افزون بر
استناد به پيشينة تأثيرگذاری فرهنگ ایراني بر فرهنگ ژاپني و همزماني دو تجربة
تاریخنگاری خداینامه و کوجيکي با حفظ حقّ تقدّم خداینامه ،ميتوان دالیل محتوایي
نيز بر اتفاقي نبودن این رخداد ،ارائه کرد .اساس نظریة سياسي ساسانيان برای اثبات
مشروعيت ایزدی پادشاهيشان ،تکيه بر توارث از انساني ازلي از تبار ایزد -خورشيد  -زر
است که در اساطير خاص ایراني به صورت کيومرث و در اساطير هندوایراني به صورت
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جم /یمه نمود مي یابد و در باورهای دیگر مردمان هندوایراني و هندواروپایي از قبيل
سکاها نيز به صورت ایزدان و ایزدمردمان روشنایي تکرار ميشود (واشقاني فراهاني.)1381 ،
همين اسطوره در ژاپن نيز مبنای اثبات مشروعيت خاندان پادشاهي ژاپن و تبار ایزدی
این خاندان مي شود .مشترکات این دو اسطوره بيش از آن است که با در نظر گرفتن
آگاهيهای پيشين مبني بر تأثيرگذاری فرهنگ ایراني بر فرهنگ ژاپني ،به شباهتهای
اتفاقي قائل شویم و گاه برخي مشترکات ،بيشتر به نقل قولهای مستقيم نویسندگان
کوجيکي از روایتهای هندوایراني و هندواروپایي ميماند .ميتوان چنين انگاشت که
متأثر از موج تازه و شدیدتر ورود اندیشهها و تجارب ایراني به ژاپن بهدنبال زوال دولت
ساساني ،امپراتوران ژاپن نيز به تدوین تاریخي یکپارچه با هدف اثبات نژاد ایزدی
خویش ،رهنمون شده باشند و بدین منظور ،تجربهای آماده و از پيش تدوینشده یعني
اسطورة ایزدان روشنایي هندوایراني را بهسان قالب ،برگرفته و آن را از اجزای اقليمي
خویش از قبيل نامهای امکنه و اشخاص و گياهان و جانوران ،آکنده و با برخي روایتهای
بومي ،آميخته باشند .در ادامه به تطبيق جوانبي از اسطورة روشنایي در باورهای ایراني و
هندوایراني با باورهای ژاپني ميپردازیم تا از یکسو از شباهتهای در حدّ تطابق آگاه
شویم و از سوی دیگر در البهالی عناصر ایراني اسطورة ایزدان روشنایي ،ردِّ پای عناصر
هندوایراني را نيز بازیابيم.
 -1-8گوهر ایزدی
هندواروپایيان باستان بهویژه هندوایرانيان« ،روشني» را در تجلّيات متنوّعش ایزد
خویش ميدانستند و انسان ازلي را نيز ایزد یا ایزدمردمي از تبار روشني ميدانستند .یمه/
جم که ميتوان او را نمونة کهنتر و هندوایرانيِ کيومرث دانست ،هم با خورشيد پيوند
ناگسستني دارد و هم آفریدهای خداداده است .ویْوَنگهان ،پدر جمشيد به ظنِّ قوی در
عصر هندوایراني ،ایزد خورشيد (نقوی )882 :1338 ،یا تجلّي انسانيِ ایزد خورشيد بوده است
و معنای نام او «دارندة گوهر درخشندگي» است (کزّازی .)813 /1 :1338 ،به همين سبب
است که فرزند او ،جم ،صفت «شيد» (روشنایي) ميگيرد که صفت هور /خور است.
کيومرث نيز آفریدة ویژة هرمزد است .او را شخص هرمزد به دست خویش آفرید (فرنبغ
دادگي ،)12 :1321 ،درحالي که دیگر آفریدنها را به ایزدان دیگر واگذاشت .هرمزد چون
کيومرث را آفرید «سلطنت (روحاني) را و همة چيزهای نيک مزداآفریده را که منسوب به
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راستي است» به او اعطا کرد (یشتها )21-32 /8 :1333 ،و او را به نيابت خویش بر همة
آفرینش گيتيک (مادی) ،پادشاهي داد .گوهر ایزدی کيومرث و مصداق بودنش برای
پادشاه ایزدی ،نمونههایي دیگر نيز دارد که او را به جمشيد بسيار شبيه ميسازد .پس از
کشته شدن کيومرث ،هر جزء وجودش به مرجع خویش بازگشت :چون کيومرث کشته
شد ،به زمين افتاد به سمت نيمروز بر دست چپ و نخست پای چپ را فرو برد و هرمزد
تن او را به خورشيد برد و خورشيد روشني آغازکرد (فرنبغ دادگي .)18 :1321 ،مرجع
کيومرث در کليّت وجودش ،روز و روشني است ،به همين سبب کيومرث به سمت نيمروز
ميميرد که شرق است و این یادآور گریز جمشيد به نيمروز و سپس به چين است که
شرق و مطلع آفتاب است .جالبتر آن است که هرمزد ،تن کيومرث را -نه حتا جانش را-
به خورشيد ميبرد و خورشيد از آن روشني ميگيرد و اگر ماهيت کيومرث چنان باشد که
حتا تنش از جنس روشني باشد ،پس او بهتمامي از جنس روشني است .بيتردید کيومرث
و نمونة کهن ترش جم و زایش دوبارة جم یعني فریدون ،نه دقيق ًا انسان ،بلکه ایزد
روشني بودند که در مراحل آیندة تکوین و تحوّل خویش از مقام خدایي فرود ميآیند و به
انسان مبدّل ميشوند .باز دربارة کيومرث ميخوانيم که از وجود او آنگاه که کشته شد،
هفت فلز خارج شد و زر با خروج جان او خارج شد (همان .)28- 21 :از این روی ،جان
کيومرث که حقيقت وجود اوست ،از جنس زر است و با خورشيد و خدا در پيوند است.
پيوند انسان نخستين با زر ،پيوندی شایع در اساطير اقوام و ملل است ،چنانکه سکاها
پيدایش نژاد خود را با بارش ابزارهای زرّین از آسمان مصادف ميدانستند و آن دسته از
سکاها که صاحب این ابزارهای زرّین شدند ،به سکاهای شاهي معروف بودند (هرودوت،
 .)21-31 /1 :1331سبب پيوند انسان نخستين با زر ،از یک سو به سبب ماهيت درخشندة
زر و همجنسي آن با خورشيد است که انسان نخستينِ هندوایراني ،خودِ او یا دستکم،
پسرِ اوست و از سوی دیگر ،سببش آن است که زر ،پادشاه یا خدای فلزات است و انسان
نخستين نيز بنا به تحليل یونگ ( ،)31 :1323پادشاه ایزدی است.
آماتِراسو نيز فرزند ایزدان ایزاناگي و ایزانامي است و خود ،ایزد مطلق روشنایي است.
پدر و مادر او از آسمان آمدهاند و آماتِراسو نيز در بازگشت به تبار آسمانيَش پس از آنکه
زاده شد ،به بهشت فرستاده شد تا بر قلمرو آسمان ،فرمانروایي کند (کوجيکي.)13 :1321 ،
اوصاف روشنایي چهرة او یادآور روشنایي چهرة جمشيد و کيومرث در اساطير هندوایراني
است و جایگرفتنش در اوج آسمان نيز یادآور جایگيری تخت جمشيد (فردوسي:1311 ،
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 )11 /1و گردونة ميترا در آسمان (یشتها )183 /1 :1333 ،است .نيز آماتِراسو به سبب گوهر
ایزدیَش ،با گوهرهای بهایي مناسبت مکرّر دارد .او خود در نهایتِ درخشندگي است و
ميباید از تبار زر -خورشيد یا عين آن باشد .پدرش ایزاناگي نيز نظر به همين
درخشندگي آماتِراسو ،گردنبند بهایي خویش را بدو هدیه داد و این گردنبند« ،ایزد
باالی طاقچة گنجينه» نام داشت (کوجيکي )13 :1321 ،که بر سرآمد بودن گوهرش بر همة
فلزّات و سنگهای بهایي داللت ميکند .آماتِراسو بر دستهایش رشتهای از «تاما» (همان:
 )11دارد که ماهيتش دانسته نيست ،امّا گوهری بهایي بوده است .آن هنگام که آماتِراسو
در غار پنهان شد ،ایزدان برای بيرون آوردنش او را به چند چيز فریفتند که یکي ،رشتة
تاما و دیگری ،آیينة درخشان و دیگری شمشير بود (همان .)12 :این آميختگي آماتِراسو با
گوهرهای بهایي و اشيای درخشان ،همسو با ماهيت کيومرث است که از جنس زر بود
(فرنبغ دادگي )28 -21 :1321 ،و نيز سازگار با روایت استخراج انواع گوهرها به فرمان
جمشيد است (فردوسي )13 /1 :1311 ،و بهویژه جایگيری آماتِراسوی خورشيدچهرة
گوهرآویخته در اوج آسمان ،تطابق کامل دارد با جایگيری ج ِم خورشيدچهره با تخت
گوهرآگينش بر اوج آسمان (همان.)11 :
 -8-8توأمان ازلي
یکي از بحثهای شایع در اسطورهشناسي ،بحث توأمان ازلي است؛ موجودی که نرینه
و مادینه است و به دختری و پسری گسسته ميشود و تقدیر این دو ،بازگشت به هم است
(یونگ821 :1338 ،؛ همان112 :1323 ،؛ سياسي .)21 :1313 ،کيومرث نيز در ردة همين توأمان
ازلي است .او چون کشته ميشود ،به مشي و مشيانه ميگسلد (روایت پهلوی)11 -11 :1313 ،
که نر و مادهاند (حمزه اصفهاني ،)18 :1311 ،امّا برخي از منابع دورة اسالمي ،مرحلة از
همگسيختگي را نه پس از مرگ کيومرث ،بلکه در زمان زندگاني او ميدانند و مشي و
مشيانه را دو جفت کيومرث وا مينمایند (بلعمي113 /1 :1313 ،؛ مسعودی .)813 /1 :1311،این
روایت ممکن است بازماندة صورت کهنتر اسطورة آفرینش انسان در باورهای هندوایراني
باشد .هندیان باستان ،یمه (جم) و خواهرش یمي (جمک) را انسان نخستين ميدانند
(کریستينسن ،)13-11 :1312 ،اما این روایت پس از انفکاک نژاد هندوایراني به دو شاخة
هندی و ایراني ،در اساطير ایراني با اسطورة کيومرث جایگزین شده و سپس به تبع
جفت مادینة جم ،برای کيومرث نيز جفت مادینه فرض شده است .جمک در اساطير

اسطورة آماتِراسو ،پيشرَویِ اندیشة ایراني و هندوایراني در فرهنگ ژاپني

311



هندی ،جویای آميزش با جم است (ریگودا ،)313 -338 /1 :1312 ،اما این آميزش در
اساطير ایراني ،حذف مي شود و به جای آن ،فریدون که نوادة جمشيد و باززایي جمشيد
در سهگانة اساطيری جمشيد -ضحّاک -فریدون است ،با خواهران یا دختران جمشيد که
ارنواز و شهرناز نام دارند ،درميآميزد.
آماتِراسوی مادینه نيز همزادی نرینه دارد :واالحضرت نرینة نيرومند سریع خشن،
ایزد هایا سوسانو (کوجيکي )13 :1321 ،و این دو به سان دیگر توأمان اساطيری در رفتن و
آمدن به هم و در نزاع و صلح با هماند .امّا در اینجا یک وارونگي رخ داده است :ایزد
روشنایي در اساطير هندوایراني ،از ویشنو ،تشتر /تيشي ،ميترا و اِرخش (آرش) /آریکشا
گرفته تا جم ،فریدون و کيومرث ،نرینه است و نيمة مقابل که تاریک است و اغلب،
ترکيبي از تصوّرِ زن -مار /اژدها -ابر سياه بارانزاست ،مادینه است.
ي اسطورة روشنایي ،بخشي از بار مفهومي توأمان ازلي به پدر و مادر
در روایت ژاپن ِ
آماتِراسو منتقل شده است .ایزاناگي (مرد جذّاب) و ایزانامي (زن جذّاب) که نخستين
ایزدمردمان ژاپني و پدر و مادر آماتِراسو هستند ،خواهر و برادرند .شدّت پيوستگي ذاتي
این دو به هم تا حدّی است که در شمارش خدایان ،با هم یک فرد شمرده ميشوند (همان:
)11؛ چنانکه مشي (مرد) و مشيانه (مردانه) نيز نخست ،تنيده در هم بودند و سپس از
هم گسيختند .ایزاناگي به جهان روشني و زندگي تعلّق دارد و ایزانامي ساکن جهان زیرینِ
تاریکي ميشود (همان )11 -18 :و این ،یادآور سکونت گرفتن خواهران یا دختران جمشيد
در شبستان ضحّاک است که ماهيتاً از دیو -اژدهایان تاریکي و متعلّق به زیر زمين است.
 -3-8زناشویي گناهآلودِ شومزایش
اسطورة انسان ازلي و ایزد روشنایي در نزد هندوایرانيان ،با انگارة توأماني که با هم
ازدواج ميکنند ،هم راه است .از دید یونگ ،توأمان نخستين در ازل با هم پدید ميآیند و
اگرچه انفکاک ميیابند ،تقدیرشان پيوستن دوباره به هم است (یونگ .)112 :1323 ،این
بازگشت در اساطير هندوایراني ،نمونههای بسيار دارد .جمک در اساطير هندی ،جویای
آميزش با جم است (ریگودا .)313 -338 /1 :1312 ،این بازگشت توأمان به هم ،در اسطورة
کيومرث نيز دیده ميشود .مشي و مشيانه که زادنشان تجلّي ازهمگسيختگي شخصيت
یگانة کيومرث به دو جنس نر و ماده است ،از یک نطفه و آميخته به هم زاده ميشوند و
به پيکر ریواسي درهمتنيده ميرویند (روایت پهلوی11 :1313 ،؛ بلعمي113 /1 :1313 ،؛
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مسعودی813 /1 :1311 ،؛ حمزه اصفهاني18 :1311 ،؛ فرنبغ دادگي .)111 :1321 ،آن دو چون به
پيکر مردی و زني از هم گسيختند ،پنجاه سال بودند و سپس با هم در آميختند (روایت
پهلوی11 :1313 ،؛ بلعمي113 /1 :1313 ،؛ حمزه اصفهاني18 :1311 ،؛ فرنبغ دادگي .)111 :1321 ،امّا
آميزش توأمان ازلي در اساطير هندوایراني ،یا گناه بود یا نتيجة گناه .به همين سبب است
که در روایات هندی باستان ،یمه /جم از آميزش با یمي /جمک سر باز ميزند (ریگودا،
 . )313 -318 /1 :1312در اساطير ایراني نيز نشاني از آميزش جم با جمک نيست و این
حادثه ميان دختران یا خواهران جمشيد با فریدون که نسلها پس از جمشيد است ،رخ
ميدهد تا گناه آلودگي این آميزش خنثا شود .در اسطورة کيومرث نيز که آميزش ميان
مشي و مشيانه رخ ميدهد ،این آميزش ،تداعي گناهآلوده دارد (فرنبغ دادگي138 :1321 ،؛
بيروني .)118 :1328 ،گفتني است که برخي روایات ایراني نو ،بازگشت توأمان ازلي به هم را
در همان زمان زندگاني کيومرث ميدانند و مشي و مشيانه را دو جفت کيومرث معرفي
ميکنند (بلعمي113 /1 :1313 ،؛ مسعودی.)813 /1 :1311 ،
آماتِراسو نيز همزادی نرینه دارد به نام سوسانو که از هم دور ميشوند و به هم نزدیک
ميشوند و نزدیک شدنشان -بيآنکه سخن از آميزششان باشد -موجب تباهي و ویراني
است (کوجيکي .)13 :1321 ،سهم آميزش توأمان ازلي در این اسطوره به دو همزاد دیگر
منتقل شده است :ایزاناگي و ایزانامي که پدر و مادر آماتِراسو هستند ،این دو خواهر و
برادرند و پيوستگي شان چندان است که در شمار ایزدان ،بر سر هم یک ایزد شمرده
ميشوند (همان . )11 :این دو پس از جدایي از هم و آمدن به زمين ،در جزیرة ئونوگورو،
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
چنين گوید (همان .)11 :ایزدان آسماني نيز چندی بعد آنان را از گناهآميز بودن چنين
پيوندی آگاه ساختند و آن دو به ناچار ،ازدواج خویش را تجدید کردند (همان.)11 -11 :
این واقعه یادآور ابراز تمایل یمي به یمه برای آميزش (ریگودا )313 -338 /1 :1312 ،و نيز
آميزش مشي و مشيانه است (روایت پهلوی11 :1313 ،؛ بلعمي113 /1 :1313 ،؛ حمزه اصفهاني،
18 :1311؛ فرنبغ دادگي )111 :1321 ،که گناهآلوده بود و موجب شد که آن دو را تا پنجاه
سال ،زادن نباشد (فرنبغ دادگي )138 :1321 ،و آن فرزند را هم که زادند ،خوردند (روایت
پهلوی .)11 :1313 ،ایزاناگي و ایزانامي نيز چون به گناه ،زناشوی شدند ،هر فرزند که
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ميزادند ،ناقصالخلقه بود و سقط ميشد و در آبش ميافکندند تا آنکه باری دیگر
بهدرستي ازدواج کردند و فرزندان انبوه زادند (کوجيکي.)12 -11 :1321 ،
 -1-8پيوند با گياه و باروری
ایزدان روشنایي هندوایراني ،نه همين موکّل روشنایي ،بلکه موکّل آبفزایي و باروری
و نگاهبان مرزها یا به تعبير دقيقتر ،نگاهبان کشتزارها و چراگاههای آریایي هستند .ژُرژ
دُمِزیل با طرح نظریة خدایان سهکُنِش (دمزیل ،)1311 ،ایزدان هندواروپایي را حائز سه
ی روحانيت و پادشاهي ،جنگاوری و باروری و زایندگي ميداند .ایزدان روشنایي
خویشکار ِ
هندوایراني به واسطة نيروی روشنایي که همان وجه روحانيت آنان است ،کشتزارها و
چراگاههای آریایي را از دشمن ميپایند (وجه جنگاوری) و با سپوختن دیو -اژدهایي که
که در طبيعت به هيبت ابر سياه بارانزا جلوه ميکند ،آب را باز ميآورند و گياه را
ميفزایند (وجه باروری و زایندگي) .مشهورترین نمونه از این ایزدان ،اِرخش (آرش)/
آریکشا در اساطير هندوایراني است که در عصر ایراني باستان به صورت آرش کمانگير،
پيکرینه ميشود و وجهة حماسي ميیابد (یک نمونه از بسيار روایات اسطورة آرش :بيروني:1328 ،
 .)331-331ایزدمردمان روشنایي از قبيل جم و فریدون نيز با گياه ،پيوندهای بسيار دارند
و کيومرث نيز خود به تصریح شماری از منابع ،گياه زاده شد (بلعمي113 /1 :1313 ،؛
مسعودی813 /1 :1311 ،؛ روایت پهلوی )11 :1313 ،و دو فرزند او یعني مشي و مشيانه (روایت
پهلوی )11 -11 :1313 ،نيز که معادل ایزاناگي و ایزانامي در اساطير ژاپني هستند ،در
نخستين تج ّلي خود ،گياه ریواس یا مهرگياه بودند.
اسطورة ایزد روشنایي در باورهای ژاپني نيز همان اوصاف و نتایج اسطورة روشنایي
هندوایراني را دارد .ایزاناگي و ایزانامي که نخستين ایزدمردمان و معادل مشي و مشيانة
ایراني هستند ،بيشک گياهزاده اند ،زیرا نخستين ایزداني که پس از پيدایش زمين ،پدیدار
شدند – و ایزاناگي و ایزانامي هم زادة همين دوره بودند -از ني و به پيکر ني زاده شدند و
دیگر خدای همين گروه نيز «خدای ابر و کشاورزی پربار» بود (کوجيکي )13 :1321 ،و
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
فرمانروای تاریکي ها و بادها بود ،تنها نبرد روشنایي و تاریکي نبود و جوهرة اسطورة
روشنایي هندوایراني بهصراحت در این نبرد ،دیده ميشود؛ یعني پایيدن زمين و بازآوردن
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آب و خرّم ساختن کشتزارها .مابهازای دیو -اژدهای تاریکي در اساطير هندوایراني ،ابر
سياه باران زاست که آب را در شکم خود به زندان کرده و موجب خشکسال و تهي شدن
زمين از گياه شده است و ایزد روشنایي باید با تيرهای اشعة خویش ،شکم او را بسپوزد و
آب را آزاد سازد و گياه را باز آورد .سوسانو ،فرمانروای بادها ،دریاها و تاریکيها ،ميباید
آورندة ابرهای سياه از جانب دریا بر پهنة آسمان باشد و ابر سياه ،زندان آبهاست .به
همين سبب است که او در آسمـان ،جـویهای آماتِراسو را ویـران ميکنـد .نيـز او
شاليزارهای آماتِراسو را نابود ميسازد و معبد مقدّس برنج نوبر را پلشت ميسازد .از آن
پس ایزدان بيشمار در شاليزارها ندبه ميکنند و مصائب بيشمار ،جهان را فرا ميگيرد
(همان .)13 :بسياری از این مصائب ،بيتردید ،بيماریها هستند که هم از نفس تاریکي و
فقدان نور پدید ميآیند و هم از قحطسال و ضعف مردمان به سبب قلّت غذا و به همين
سبب است که ایزدان روشنایي هندوایراني از قبيل جم (فردوسي13 /1 :1311 ،؛ یسنا:8131 ،
 )111 /1و فریدون (حمزه اصفهاني ،)33 :1311 ،هم گياهفزایند و هم پزشکي آنان ،خود ناشي
از گياهفزایي است .آماتِراسو نيز چون از غار درآمد و تاریکي برطرف شد و سوسانو به
تبعيد رفت ،جویها باز ساخته شد ،شاليزارها خرّم گشت و مصائب برطرف شد.
 -1-8بازداشتن مرگ و سفر به جهان زیرین
ایزدان و ایزدمردمان روشنایي در ا ساطير هندوایراني ،بازدارندة مرگ و موصوف به
اوصاف پزشکي هستند .جم ،مشهورترین ایزدمردم روشنایي هندوایراني ،مرگ و بيماری و
سرما و گرما از مردمان و جانوران و گياهان برگرفت (یسنا111 /1 :8131 ،؛ حمزه اصفهاني،
 )33 :1311و آورندة شراب بود (مکموني838،811 :1311،؛ بيروني )381 :1328،و شراب را که او
آورد ،شاهدارو خواندند و همة دردها را بدان درمان ميکردند (تبریزی :1313 ،ذیلِ شاهدارو).
نيز او را آورندة پزشکي و براندازندة درد و پيری و بيماری ميدانند (فردوسي13 /1 :1311 ،؛
یسنا .)111 /1 :8131 ،در عين حال ،جم نخستين کس بود که به جهان زیرین مرگ رفت و
به همين سبب در چهرة هندیَش ،خدای مرگ است ( .)Macdonell, 1963: 172دیگر
ایزدمردمان روشنایي از قبيل فریدون (بلعمي112 /1 :1313 ،؛ گردیزی1 :1313 ،؛ حمزه اصفهاني،
 )33 :1311و کيومرث (یشتها21-32 /8 :1333 ،؛  )111 /8نيز درمانگر بودند.
در روایت ژاپني ،در عين حال که نشانههای مرگستيزی و درمانگری در اوصاف
آماتِراسو دیده ميشود ،مانند نزول مصائب بيشمار بر زمين و آسمان در مدّت نهانشدگي
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آماتِراسو و برطرف شدن مصائب با ظهور دوبارة او (کوجيکي ،)13 :1321 ،امّا سفر به جهان
زیرین و بازداشتن مرگ از جهان روشنان ،به پدر آماتِراسو یعني ایزاناگي سپرده شده
است .ایزاناگي از پي جفتش ایزانامي به جهان زیرین ميرود (همان ،)18 :جهاني که نامش
یعني «یومي» بس شبيه به نام یمه /یمي است که در باورهای هندی ،از ایزد روشنایي به
فرمانروای جهان زیرین مرگ ،چهره گردانده است .ایزاناگي در بازگشت از یومي در پایين
درّة یویا در والیت ایزومو ،صخرهای نهاد و راه جهان تاریکي را بست .پس ایزانامي آن
سوی مرز ایستاد و به نفرین ،فریاد زد که من هر روز هزار نفر از ساکنان سرزمين تو را
خواهم خفه کرد و ایزاناگي پاسخ داد که من هم روزی هزار و پانصد کس خواهم زاد
(همان . )11-11 :ایزاناگي و ایزانامي این بار ،موافق با اساطير هندوایراني بهدرستي جاگذاری
شده اند؛ نيمة روشن ،نرینه است و نيمة تاریک ،مادینه است .نيز نيمة تاریک ،یعني
ایزانامي که اکنون الشهای متعفّن و کرمزده است و به جهان زیرین تاریکي و مرگ ،تعلّق
دارد ،یادآور مار -اژدهایان اساطير هندوایراني است که به جهان زیرین تعلّق دارند و با
ایزدمردمان روشنایي مي ستيزند و هرگاه به روی زمين بيایند ،مرگ و بيماری و تاریکي را
بر زمين حاکم ميکنند و مشهورترین آنان ،اژیدهاک است .نيز دوزخ روایت ژاپني
(یومي) که سرزميني تاریک و زیرین و پرعفونت است ،دقيقاً با همين اوصاف ،مسکن
اهریمن در روایات ایراني است (فرنبغ دادگي .)188 :1321 ،از ژرفای جهان تاریکي به مرز
جهان روشنان آمدن و دوباره به جهان تاریکي بازگشتن و تدبير مرگ روشنان کردن نيز
که خویشکاری ایزانامي است نيز انگارهای رایج در اساطير هندوایراني است که نمونهای
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
جهان روشنایي و کشتن روشنان است (همان.)31 :
 -1-8چرخة بستن و گشودن روشنایي و تاریکي
اگر موافق با نظریة آلبرت جوزف کارنوی و اُتُّو شرادِر ،اسطورهها را صورت بسط
دادهشدة چند معمای اوليه (کارنوی )181 -181 :1323 ،بدانيم ،جوهرة اصلي و بنيادین
اساطير هندوایراني ،معمای «چگونگي چرخة بستن و گشودن روشنایي و تاریکي» است.
ایزدان و ایزدمردمان روشنایي هندوایراني ،به تصریح و گاه به استنتاج ،با پدیدة غار -کوه
پيوند دارند که ناشي از تجربة طبيعي برآمدن آفتاب از شکاف صخرههای فراز کوههاست.
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کيومرث را لقب گَرشاه یعني کوهشاه بود (بلعمي .)13-3 /1 :1313 ،بيروني نيز مينویسد:
«کيومرث را کوشاه ميگویند که کو در لغت پهلوی به معنای جبل است» (بيروني:1328 ،
 .)111فردوسي نيز جایگاه کيومرث را کوه ميداند (فردوسي .)81 /1 :1311 ،فریدون نيز در
کوه پرورده شد (همان .)11 :زال نيز که هم نامش و هم صفتش یعني «زر» با روشني پيوند
دارد ،کوهپرورد بود (فردوسي .)111 /1 :1311 ،ایزد ميثْرَه که شاید بتوان او را مهمترین
معادل ایزد آماتِراسو دانست ،در بُن غاری ميزاید .اِرخش (آرش) نيز که از ایزدمردمان
روشنایي است ،تي ِر آبفزای مرزنمای گياهآورش را از کوه انداخت (یشتها،311 /1 :1333 ،
 .)318نهانبودگي برخي از این ایزدان و ایزدمردمان در غار-کوه به سبب منازعت دیو-
اژدها -ابر سياه است ،از جمله فریدون که از بيم ضحّاک در البرز ،نهان شده بود .ضحّاک،
دیو -اژدهای مقابلِ جم نيز هست و اساساً فریدون ،هم به لحاظ تبار و هم به لحاظ چرخة
اساطيریِ روشنایي -تاریکي -روشنایي ،باززایي جم است و جم نيز صد سال از بيم
ضحاک ،در شرق نهان شده بود (فردوسي .)18 -11 /1 :1311 ،ميتوان نهانگاه جم را نيز به
موافقت با نهانگاه باززادة او یعني فریدون و هم بنا به منطق اسطورة ایزدان روشنایي و
هم بنا به تجربة طبيعي طلوع و غروب آفتاب ،در بُن صخرههای کوهها انگاشت .ایزد
آماتِراسو نيز از هراس سوسانو در غاری آسماني نهان شد .این غار آسماني ميباید غاری بر
باالی کوه باشد که در آن ،هم جوی هست و هم معبد و کارگاه و البته کشتزار هم هست
(کوجيکي .)13 :1321 ،سوسانو ،فرمانروای تاریکي و بادها و دریاهاست و ترکيب این هرسه،
ابر سياه است که چهرة روشني را نهان ميکند و ابر سياه ،تجلّي بيروني دیو -اژدهای
تاریکي در اساطير هندوایراني است که نمونههایش در دیو -اژدهایاني چون اَپوش و
اژیدهاک دیده ميشود .بيرون آمدن دوبارة آماتِراسو از غار با عناصری همراه است که با
ایزدان و ایزدمردمان روشنایي هندوایراني مقارنت دارد ،از جمله آیينه ،رشتة گوهر که بر
درخت آویخته ميشود و شمشيری از آهن آسماني که آهنگر آماتسومارا آن را ساخت
ن
(همان )12 -13 :و به ترتيب ،تداعيگر جام جهانبين شاهان ایراني ،درفشِ گوهرآگي ِ
کاویاني و بيرون آوردن کاوة آهنگر ،فریدون را از البرز هستند .نيز این هرسه (آیينه،
رشتة گوهر و شمشير) ،عناصری درخشان هستند که با درخشش ایزدان روشنایي پيوند
دارند و همواره با این ایزدان هم راه هستند ،از جمله جم ،نخستين کس بود که گوهرها از
زمين استخراج کرد (فردوسي )13 /1 :1311 ،و تخت گوهرآگين او که جم بر آن مينشست و
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بر اوج آسمان برميآمد ،مطابق با برنشستن آماتِراسو بر اوج آسمان با اندامِ بهرشتة گوهر
آراسته است (همان.)11 :
 -3-8نامشناسي
شباهت فریبندة نام ایزد روشنایي ژاپني ،آماتِراسُو و نامورترین ایزد روشنایي ایراني،
ميثْرَه نباید موجب آن شود که نام آماتِراسو را به همين صورت که هست ،برگرفته از نام
ميثْرَه بدانيم .آماتِراسو ،نامي مرکّب از  Amā+Terāsuاست .جزء نخست این نام مرکّب،
یعني آما ،پيش نا ِم ایزداني است که در آسمان و بهشت جای دارند ( )Roberts, 2010: 3و
تنها جزء دوم ،یعني تِراسو ( )Terāsuکه به معني روشني است (همان ،)1 :نام این ایزد
ن همين جزء از نام ميثْرَه نيز منتفي نيست ،زیرا
ل برگرفتهشد ِ
است .با این حال ،احتما ِ
انتقال نام ها ميان دو زبان که غایت بُعد جغرافيایي و تباری دارند ،ممکن است که با
تغييرات وسيع همراه باشد .به ویژه که تطابق اوصاف ایزدان روشنایي هندوایراني و ژاپني،
فراتر از شباهت های لفظي و در سطح پيوندهای محتوایي و گاه حتا نزدیک به نقل
مستقيم پارههایي از روایتهای هندوایراني است .همچنين افزون بر ميثره و آماتِراسو،
نامهای برخي دیگر از افراد در روایت ژاپني ایزد روشنایي ،تطبيقپذیر با نامهای ایراني و
هندوایراني است ،از جمله ایزاناگي (مرد جذّاب) و ایزانامي (زن جذّاب) که نامشان
ميتواند ترجمة نام مشي (مرد) و مشيانه (مردانه) (بيروني )118 :1318 ،باشد و این شباهت
نيز فراتر از سطح لفظي است و در سطح محتوایي نيز تطابق کامل با هم دارند ،مانند
غایت پيوستگي ایزاناگي و ایزانامي چندانکه بر سر هم یک فرد به شمار ميآیند و
رویيدنشان از یک ني و این تداعي گر زادن مشي و مشيانه ،توأمانِ هم و به پيکر یک
ریواس است (روایت پهلوی )11 -11 :1313 ،و دیگر اوصاف مشترک آنان از قبيل آميزش
گناهآلود و فرزندآوری نامبارک شان که اوصاف آن پيش از این گذشت .نيز نام جهان
زیرین مرگ در روایت ژاپني ،یعني «یومي» ،با نام فرمانروای جهان زیرین مرگ در
اساطير هندی ،یعني «یمه»« /یمي» شباهت دارد و هرچند که شباهتي مفرد ميتواند
اتفاقي باشد ،تجمّع شباهتهای لفظي بهویژه اگر همراه با اشتراکات محتوایي از قبيل
اوصاف و خویشکاریها باشد ،ظنّ همتباری را ميان روایت ایزدان روشنایي هندوایراني و
روایت ژاپني این ایزدان ،تقویت ميکند.
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نتيجهگيری
مهمترین بخش از اساطير ژاپني ،اسطورة ایزد روشنایي ،آماتِراسو است .این اسطوره از
یکسو بيان گر چرخة بستن و گشودن روشنایي و تاریکي است و از سوی دیگر از زمرة
اسطورههای باروری است .نيز اسطورة آماتِراسو ،کارکرد مشروعيتبخشي به خاندان
امپراتوران ژاپن را دارد و تبار ایزدی و آسماني این خاندان را تبيين ميکند .اسطورة
آماتِراسو به لحاظ شخصيتپردازی و خویشکاریها ،انطباق نزدیک و اغلب دقيق با
اسطورة ایزدان روشنایي هندوایراني دارد .انطباق اسطورة آماتِراسو با اسطورة ایزدان
روشنایي هندوایراني را در سطح رئوس و کليات ،در مقولههایي چون گوهر ایزدیِ
روشنایي ،پيوند با باروری ،توأمان ازلي ،آميزش شومزایش ،بازداشتن مرگ از جهان
زندگان ،چرخة ظهور و کمون روشنایي -تاریکي و تقارن و توازی آن با چرخههای ظهور و
کمون زندگي -مرگ ،سالمت -بيماری و باروری -ناباروری ،تقابل ایزد روشنایي با
دیواژدهایِ باد /ابر سياه /خشکسالي /بيماری /مرگ ،رخ نهفتن در غار اساطيری و رخ
نمودن از آن ،ره بری مردمان به سوی تمدّن و آباداني زمين و شماری دیگر از مقولهها
مي توان دید و افزون بر این رئوس و کليات ،در جزئيات تصویرسازیها و گفتارها و
نامگزینيها نيز شباهتها و گاه انطباقهایي در ح ّد نقل مستقيم از روایتهای هندوایراني
و ایراني دیده ميشود .این شباهتها و انطباقها با در نظر گرفتن حضور اثبات شده و
دیرینة ایرانيان و اندیشه های ایراني در سرزمين ژاپن ،این احتمال را قریب به یقين
ميسازد که اسطورة آماتِراسو ریشهای ایراني و البتّه هندوایراني دارد و نتيجة تأثير اساطير
ایران ي بر ذهنيت ژاپني است .در موج تازة ورود عناصر ایراني به سرزمين ژاپن که نتيجة
زوال خاندان ساساني در سال 111م .و مهاجرت گستردة ایرانيان به سوی شرق بود،
تجارب و اندیشه هایي تازه وارد فرهنگ ژاپني شد و یکي از این تجارب ،تدوین تاریخ
یکپارچة ایران از بدو آفرینش در مجموعة خداینامه و کوشش خاندان ساساني برای
تبيين تبار ایزدیشان به دستیاری محتوای خداینامه بود .ملهم از این تجربه ،امپراتور
تِمّو به سال 133م .فرمان تدوین روایات اساطيری ژاپن را با هدف تدوین تاریخي
یک پارچه برای ژاپن و تبيين تبار ایزدی خاندانش صادر کرد .نویسندگان این تاریخ
یک پارچه ،اسطورة ایزدان روشنایي هندوایراني را بهواسطة روایات ایراني برگرفتند و
اساس کار خویش نهادند و آن را با نامهای اشخاص و امکنه و مظاهر اقليم ژاپن آکندند و
حاصل کار ،اسطورة آماتِراسو در کتاب کوجيکي بود.
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