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اهن الوظاهر الوادية والطبيعية في الذيانة الشنتوية
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0الولخص
تعد المظاىر الكونية التي تتميز بالجمال والمناظر العظيمة سببا باعثاً لتحريك الشعور الديني

 فنتج عنو اعجابيم بيذه المظاىر مما حرك في دواخميم الجنوح نحو, عند اتباع بعض االديان

ًاالستمتاع بيا وشكرىا والثناء عمييا ثم تطور االمر بعد ذلك حتى ظنوا ان ليذه المظاىر ارواحا
ونفوساً قياسا عمى ان ليم ارواحا ونفوسا وعدوا ىذه االرواح قوى كامنة خمف المظاىر وىي التي

بيدىا ان تمنحيم ىذه المظاىر التي اعجبتيم فتقربوا الييا بالعبادة والقرابين وعدوىا الية او معب ار

.عن ىذه االلية

. االلهة,  المظاهر المادية والطبيعية, الديانة الشنتوية:الكلمات المفتاحية

The most important physical and natural manifestations in
Shintoism religion
M.M .Ahmed Humaid Mejbel
M.M. Ahmed Rashid Mejbel
Imam Azam College / Department of assets Yadlin
Abstract:
The cosmic manifestations characterized by beauty and great scenery
cause a catalyst to move the religious feeling when you follow some
religions, Vantage his admiration for these appearances, which move in the
Doakhlhm delinquency toward enjoy it and thanks and praise it and then it
developed thereafter until they thought that these manifestations of the
lives and hearts of analogy to them spirits and souls of these spirits and
enemy forces lurking behind the appearances by a hand that gives them
these appearances that liked it Vtqrbwa worship and offerings and enemy
goddess or expressing these gods.
Keywords: Shintoism religion, physical and natural manifestations
goddess.
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المقدمة:
أما بعد؛ فالدين الصحيح القويم غير المنحرف ىو عبادة اهلل وحده ال شريك لو ,وترك كل ما
ِّ

سواه من اآللية والمعبودات ,وكانت ىذه دعوة جميع الرسل عمييم السبلم ,فجميع الرسل عمييم

السبلم توافقوا عمى دعوة واحدة ,وىي الدعوة إلى عبادة اهلل وحده  ,واجتناب الشرك ,وان اختمفوا في

شرائعيم.
َّ
إن الناظر في األديان يجدىا ال تخمو من القيم الرمزية لمزمان والمكانُ ,ك ُّل دين بحسب ما
مميز فيو بغض النظر عن صحة ىذا
مظير ًا
ًا
يمثمو زمن ما أو مكان ما من أىمية عنده فشكل ذلك

المظير من عدمياَّ ,
لكنيا حالة نستطيع القول ّإنيا موجودة ومشخصة.

أما خطة بحثي الموسوم بـ( أىم المظاىر المادية والطبيعية في الديانة الشنتوية)؛ فكانت عمى
َّ

توصمت إلييا .
الشكل اآلتي :بدأت بالمقدمة ,ثم تبلىا مبحثان ,وختمتيا بأىم النتائج التي ّ
المبحث االول :أىم المظاىر المادية في الديانة الشنتوية .وفيو مطمبان.
المطمب االول :التعريف في الديانة الشنتوية وبيان تأريخيا .
المطب الثاني :اىم المظاىر المادية في الديانة الشنتوية (الييكل)
المبحث الثاني :اىم المظاىر الطبيعية في الديانة الشنتوية .وفيو ثبلثة مطالب.
المطالب االول :جبل فوجي ياما في الديانة الشنتوية ومدى تقديسيم لو .
المطمب الثاني :مكانة جبل فوجي ياما وعبادتو.
المطمب الثالث  :الشجرة.

فإن كان صواباً فمن اهلل ولو الحمد
وفي نياية ىذه المقدمة أقول :ىذا جيد المقل قد بذلتوْ ,
المنة ,وا ْن كان خطأ فمني ,وشأن اإلنسان القصور والخطأ  ,وأستغفر اهلل في ِّ
كل زلة أو ىفوة,
و ّ

وص ِّل الميم عمى عبدك ورسولك محمد وعمى
واهلل أسأل ْ
أن يرزقني اإلخبلص في القول والعملَ ,
ِ
أن الحمد هلل رب العالمين.
آلو وصحبو وسمم ,وآخر دعوانا ْ
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اهم المظاهر المادية والطبيعية في الديانة الشنتوية:
وفيه مبحثان:
المبحث االول /اهم المظاهر المادية في الديانة الشنتوية ،ويقسم عمى مطمبين.
المطمب األول /التعريف بالديانة الشنتوية وبيان تاريخها.
أوالً /تعريف الشنتوية :وردت عبارات العمماء لتعريف الشنتوية بألفاظ مختمفة ,لكن معناىا واحد
ومن أىم تمك التعاريف:

ٔ .ىي ديانة وضعية اجتماعية ظيرت في اليابان منذ قرون طويمة ,وما زال الدين األصيل فييا,
وقد بدأت بعبادة األرواح ,ثم قوى الطبيعة...ثم تطور احترام األجداد والزعماء واإلبطال إلى عبادة

اإلمبراطور الميكادوا(ٕ) .الذي يعد من نسل اإللو ,كما يزعمون(ٖ).

ٕ .وعرفيا الدكتور سعدون الساموك :بقولو "ىي ديانة يابانية عريقة ,كانت في بداياتيا ديانة بدائية
النمو واالرتقاء وبالرغم من أنيا قد بنيت عمى مبادئ بدائية قديمة ال تزال في ظل شعب متحضر

ومتطور في النواحي االقتصادية والسياسية "(ٗ).
وقد كان اليابانيون القدماء يعبدون الشمس بصورة خاصة ويعبدون الظواىر الطبيعية األخرى

كالقمر والنجوم والجبال واألنيار....الخ ,ولقد عبدوا بجانب ىذه الظواىر أباطرتيم وأبطاليم

الحربيين.

واعتمدت تعاليم الشنتو عمى كتابين قديمين كانا معروفين في اليابان ,اسميما:
كوجيكي ,زينيوجي ,ويتحدث الكتابان عن الخميقة والكون وقيام العالم.
وتعني الشنتو طريق اآللية ,أو "طريق األرواح الخيرة"و"شن" تعني األرواح الخيرة و"تاو"اسم الديانة

الداوية التي جاء بيا "الو_تسي"في الصين ,فاألرواح تشكل أساسا لمعقيدة اليابانية(٘).

ٖ .وعرفيا األستاذ الدكتور محمد خميفة حسن بقولو" :وتعني حرفيا طريق اآللية األصمية ,وىي

كممة صينية تشير إلى طريق الكامي وىي أرواح اآللية الوطنية األصمية لتمييزىا عن البوذية"(.)ٙ

ٗ .وعرفيا محمود محي الدين :بأنيا التسمية التي أطمقت في القرن السادس الميبلدي عمى
مجموعة المعتقدات والممارسات الدينية اليابانية األصيمة لتمييزىا عن الديانة البوذية الوافدة إلى

اليابان من البر الكوري.
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وتتألف الكممة من مقطعين ىما "شن_ " SHINوتعني :اإللو و"تو" TOO-وتعني "الطريق "فيي
إذن "طريق اإللو "ويقصد بو "طريق كامي".
فالكامي"KAMI :فمسفة اآللية في المغة اليابانية":
كامي "باليابانية" وىي المفظة اليابانية لكممة إلو أو :رب  ,يستعمل المفظ في اليابان لمداللة عمى أي

من أصناف اإللييات المعروفة لدى المجتمع الياباني "واآلسيوي" ,ويستعمل أيضا عند اإلشارة إلى

اإللو الذي تعرفو الديانات السماوية الثبلث ,نظ اًر الفتقاد المغة اليابانية لصيغة الجمعَّ ,
فإنو يصعب

معرفة ما إذا كان لفظ "كامي" يعني كياناً واحداً ومجموعة من الكيانات ,عادة ما يممح اليابانيون في
حديثيم عن الكامي في كيانات عدة ,تشمل "بوذا" والو الديانات السماوية ,إال َّأنو في تصور
اليابانيين ال يوجد كيان مطمق يتحكم في كل شيء ,كل كيان مستقل بذاتو ,وىو عضو في

مجموعة الكامي .من المدلوالت األخرى ليذا المفظ :الفتنة المعجزات ...إلخ ,كل ما يشبو أو يقترب
في معناه من مدلول اإللوىية ,كممة "كامي كازي" مثبل ,تعني الرياح

الربانية)ٚ(.

واستعمل ىذا المفظ بعد قدوم البوذية إلى اليابان عن طريق الصين في منتصف القرن السادس

الميبلدي ,وتتكون الكممة من " "TOتو بمعنى "طريق" وكممة "شن" وتعني "فوق)"أو "أعمي" والمعنى
"طريق السمو" أو "طريق اآللية" وتعد كممة كامي عن "المقدس" أو" المعجز" أو "األعمى" وكل

شيء أو شخص يثير الرىبة ,أو يعطي شعو اًر بالقوة أو الغموض يمكن أن يسمي كامي ,فبعض
الصخور واألشجار والحيوانات التي ليا شكل غريب غير عادي يعتقد َّانيا تممك ىذه القدرة ,وبعض
الكامي خيرة وبعضيا شريرة .وبعضيا قوي وبعضيا ضعيف والشنتوية إذن ديانة طبيعية تقدس قوى
الطبيعة وارتبطت بعض الكائنات العميا بالسماء واألرض والبحار والمحاصيل وغير ذلك ,وىذه

الكائنات ال حصر ليا ,وقد جسدت بعض اآللية(.)ٛ

وتطمق كممة "كامي" أيضا عمى األبطال المؤليين في الماضي  ,فإلو الحرب ىاشيمان يعتقد

َّأنو إمبراطور قديم والو التعميم تيمننجو كان معمما ,وقد قدست األباطرة وتطورت في الشنتوية عبادة

اإلمبراطور كما تعبد سبللة األباطرة س ار في قاعة األباطرة في طوكيو في حين ال توجد ليم معابد
إذ خصصت المعابد لآللية الطبيعية وقد جرت العادة الدينية عمى أن كل إنسان ميت يمكن ان

يصبح "كامي" أي كائنا وتجسيد القوة حيوية لؤلسرة وبذلك يكون موجودا دائما

وأبدا)ٜ(.

وتصف األساطير اليابانية اآللية تممك أجساما تشبو جسم اإلنسان ,وتتصف بالخصال نفسيا

والمزايا اإلنسانية ,الحسنة منيا والسيئة .و َّ
أن لئللو روحين ,واحدة تتصف بالرقة والطبيعة والثانية
بالعنف والقسوة ,وتتصرف "الكامي "بحسب الموقف المطموب .تترك روح البدن لتتجسد في احد
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األشياء ,واآللية المختمفة تفعل الخير كما ترتكب الشر ,ولكن "الكامي" -في جوىره ليس شريرا,
ويمتمك قوة سحرية تمكنو من التغمب عمى إلية الشر ,فضبل عن الكامي ليس عميما بكل األشياء,

من جانب آخر ,يعترف الكتاب المحدثون بصعوبة إدراك المعنى الدقيق لمكممة فيكتفون بوصفيا
باألوصاف المقدسة ,يقول أحدىم" :جميع األشياء ,أيا كانت ,التي تستحق التبجيل وتبعث عمى

الرىبة؛ َّ
ألنيا فوق المألوف وكذلك القوى الفائقة التي تممكيا تسمى "كامي" .ويستطردَّ :أنيا ال تحتاج

َّ
نفعيا...إن شعب اليابان نفسو ليست لديو
أن تكون مرموقة بسبب نبميا الفائق أو طبيعتيا الخيرة أو
فكرة واضحة عن الكامي فيو يدرك الكامي بطريقة حدسية في أعماق وجدانو ,وىو يتصل بو

اتصاال مباش اًر دون أن يكون فكره عما ىو الكامي من الناحية التصورية أو البلىوتية ,ومن ثم فمن
المستحيل أن نوضح ونصرح بما ىو نفس أساسو غامضاً بحكم طبيعتو

نفسيا"(ٓٔ)

ثانيا /تأريخ الشنتوية:
" ليس لمشنتوية مؤسس أو نبي أو دستور لؤلحكام الدينية ,ومن الصعب تحديد تأريخ معين
لظيورىا "(ٕٔ) ,ال تنسب الشنتوية إلى شخص معين بل ىي دين اجتماعي مر بأدوار ,فقد كان من
أثر وصول الصينيين إلى اليابان واستقرارىم ىناك واسياميم في تركيبيا السكانية وفنونيا -أن
يتتممذ اليابانيون عمى الفكر الصيني وعبلوة عمى َّ
إن اليواجس التي بعثيا الخوف من الزالزل

والبراكين والعواصف واألعاصير ومياه المحيط وأسماكو المتوحشة التي كثي ار ما تبتمع الخارجين في

طمب الرزق_ كانت سببا في ظيور اعتقادىم في َّ
أن األرواح سارية من كواكب السماء ونجوميا,
وفي نباتات الحقول وحشراتيا ,في األشجار والحيوان واإلنسان واعتقاد َّ
أن عدداً ال يحصى من

اآللية يحوم حول الدار وساكنييا مع ضوء الصبح

ووىجو)ٔٔ(.

وكان التقرب إلى ىذه اآللية الكثيرة العاتية ,خوفاً منيا أو طمباً لممعونة والمعرفة منيا _ىو الذي

طغا عمييم لمخواء الديني الذي تتطمب الفطرة شغمو .مع وجود اإلجبلل لكل شيء ذي قوة أو
جمال ,أو ذي شكل يفوق المعتاد(ٖٔ).

فضبل عن َّ
أن الخوف من أرواح الموتى استمزم ,فضبل عن التوقير والتبجيل ابتداع طقوس وشعائر
السترضاء تمك األرواح ,تطورت تدريجيا إلى عبادة األسبلف ,فبحسب عقيدة الشنتو ,تبقى روح

المتوفى محتفظة بشخصيتيا ولكنيا ممطخة بآثار الموت عن طريق المدة التي تعقب الوفاة مباشرة,

وحينما يقيم أحباء الميت الطقوس في ذكرى وفاتوَّ ,
فإن الروح تتطير وتتخمص من كل آثار الحقد
والمؤم ,وتتخذ طبع المسالم الخير الكريم وبمرور الزمن ترقى إلى مرتبة "اإللو" السمف أو الحارس .
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وىكذا يتضح َّ
أن "خمود الروح" ىو من المعتقدات األساس في الشنتوية ,ليا أثر في مواقف وأفعال

المؤمنين بيا .وقد كان الناس يعدون َّ
أن آلية الطبيعة وآلية اإلسبلف أرواح تمؤل اليواء طافية فيو,
فيقومون بدعوتيا خبلل االحتفاالت لمنزول إلى األماكن التي يطيرونيا ليذا الغرض .وكان يقال َّ
أن
اآللية تتخذ ليا إقامة مؤقتة في أحد األشياء التي تصبح أداة لمتعبد تسمى"شنتاي_" shitaiكأن
تكون شجرة أو حج ار أو مرآة أو سيفا,وكان "الشامان"يعدوه وسطاء لؤلرواح ,فيتزعمون طقوس دعوة

اآللية لمنزول وبمرور الزمن ,اتخذت أماكن نزول اآللية شكبل دائما يبينيا الناس لتكون م ازرات

اآللية الخيرة التي يعتقدون َّأنيا تباركيم وتحفظيم من المكروه ولم يعمموا في البداية صو ار لآللية بل
عبدوا"الشنتاي" الذي اعتقدوا َّ
أن اآللية تحل فيو بما في ذلك جببلً عظيما مثل"فوجي _ "fuJiوقد

ازداد عدد اآللية يوما فيوما حتى صار يقال" :ثمانية مبليين آلية "لمتعبير عن العدد اليائل من
اآللية الذي ال يزال أخذا بتركيز أداء الطقوس عند الم ازرات قامت كل أسرة ببناء مزار خاص

إللييا الحارس ,وحينما قامت األسرة اإلمبراطورية بتوحيد الشعب في القرن السابع ق .م ,ورفعت

مرتبة إلية الشمس "اماتيرازو" إلى "إلية الشعب" وجعمتيا الشخصية المركزية بين جمع اآللية ثم

أن اإلمبراطور ىو من السبللة المباشرة آللية الشمس(ٗٔ).
تطورت األسطورة إلى ْ

أن يدفن األتباع مع سيدىم الذي مات؛ ليدافعوا عنو في أول مراحل حياتو
وكان يحدث أحيانا ْ
اآلخرة وكان فيو ظيور لعباده االسبلف التي نشأت منيا طريق اإللو "لشنتوا" وكان عبادة إسبلف
القبائل الذائعة في اليابان قبل إخضاع أسرة يماتوا ليا دور مميد ليذه العقيدة الجديدة وفعل رجال
يماتوا الكثير لتبسيطيا وتقريبيا إلى أذىان العامة بأن ادخموا عمييا آلية صغرى ىم زعماء القبائل

التي دانت بالطاعة والوالء والحكم واألسرة الغالبة ,وكان ليذا الجمع بين اآلراء السياسية والدينية
أثره الكبير في وجود توقير يكاد يبمغ حد العبادة لشخص اإلمبراطور وبعد انيزام اليابان في الحرب

العالمية الثانية ٜٔ٘ٗ-ٜٖٜٔم عممت السياسة األمريكية عمى إبطال عبادة اإلمبراطور ,وحاولت
القضاء عمى اإلمبراطورية الفائقة التي تغرسيا الشنتويو في النفس اليابانية ,التي أفرزت أثناء
الحرب العالمية الفرق االنتحارية التي أنيكت األسطول األمريكي(٘ٔ).

وكان رجال قبيمة يماتو اشد الناس أحياء لتوقير السمف من القبائل ,وىم الذين صاروا سادة

اليابان فيما بعد ,وكان زعيميم المعروف بالميكادو فحسبوه ممثل الشمس والية السماء عمى

األرض.

()ٔٙ

ان تتوحد اليابان نشأت دويبلت صغيرة في أماكن متفرقة من الببلد,
ومن الجدير بالذكر َّانو قبل ْ
ومن المرجح َّ
ان توحيدىا حدث في منتصف القرن الرابع ميبلدي ,بزعامة احد أسبلف البيت

اإلمبراطوري الحالي ,وكانت الوحدة الصغرى لممجتمع آنذاك تسمى"أوجي_ ," UJiأي" :الفخذ"أو
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"األسرة" وكان رئيس الفخذ ىو المسؤول عن تقديم الطقوس التعبدية الي" ")UJijamiإلو أفراد الفخذ
وحارسيم وراعييم ,وتتكون الطقوس من صموات وأدعية لمحصول عمى محصول وافر في الربيع

ومن مراسيميم تقديم الشكر لحصاد الخريف ,وبدأت طقوس الكيانة والتطير باالنتشار حتى صار

كل فخذ أو قبيمة يقوم بتشييد ىيكل لعبادة الكامي الذي يعبده.

()ٔٚ

وفي منتصف القرن السادس الميبلدي ىاجر إلى اليابان بعض الكينة البوذيين من كوريا
أن ينشروا البوذية في اليابان ولكنيم
والصين ,وكان ليم أثر عميق في الببلط الممكي ,فقد حاولوا ْ
أخفقوا إخفاقا عظيما ,لتمسك الشعب الياباني بالشنتوية.
وفي القرن الثامن الميبلدي استطاع راىب بوذي أن يؤثر في الشنتوية عمى اعتبار َّ
ان إليتيا
مظاىر مجسدة لبوذا ,وفي العصر الحديث حينما استيقظ الشعور القومي في اليابان ,وبمغ ذروتو

في ثورة  ٔٛٙٛم نفر الشعب من كل ما ىو أجنبي ,ومنو البوذية فأزيمت تماثيل بوذا من المعابد,

وأوقف الكينة البوذيون عن ممارسة وظائفيم وعادت الشنتوية دينا قوميا.وكانت الحكومة اليابانية

تعمل عمى توطيد الشنتوية في الببلد لبلحتفاظ بعبادة اإلمبراطور الميكادو ,بعد انيزام اليابان في
الحرب العالمية الثانية ٜٔٗ٘-ٜٖٜٔم (.)ٔٛ
أفكار ومعتقدات الشنتوية :ال تنسب الشنتوية إلى شخص معين كما نجد ذلك في البوذية مثبل,
بل ىي دين اجتماعي مر بأدوار(.)ٜٔ
ٔ .تشيع في الشنتوية الحالية عبادة الطبيعة وقواىا المنتجة ,ىي ومن سمات ىذا ألدين في الوثنية

َّ
فإن الناس يعظمون الشمس واألرض والسماء ويعبدونيا ,فقد عبد اليونان القدماء "السماء" وما فييا,
فكان إلو السماء العظيم المختمف الصور وىو إلو الغزاة اليوناني في بادئ األمر ,وأطمق عميو "

أورانوس" (ٕٔ) مرة ,و" زيوس" مرة أخرى عمى َّأنو مرسل السحاب ومسقط األمطار وجامع الرعد,

ىذا ,وقد عبد اليونان أيضا" إلو الشمس" "ىميوس"(ٕٕ) َّ
ولكنو كان من اآللية الصغرى ,وكانت
"األرض" اليونان القدماء موطن معظم اآللية اليونانية ,وكانت" األرض" نفسيا في بادئ األمر ىي

اآللية "جي" أو "جيا" األم الصابرة السمحة الجزيمة العطاء التي حممت حين عانقيا "أورانوس"
السماء ,فنزل المطر ,وكان يسكن األرض_ في نظر اليونان _نحو ألف إلو آخر أقل من "جي"

شاناً ,في مائيا وفي اليواء المحيط بيا منيا أرواح األشجار المقدسة وخاصة شجرة البموط ,وكانت

اآللية تتفجر من األرض _عيوناً أو تجري جداول عظيمة مثل "بورياس" و"زفر" و"نوتس"و"
يوروس" وسيدىا" أيوس".
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وكان لميونان آلية أخرى تسمى آلية ما تحت األرض ,وكانت أكثر اآللية رىبة لدى _اليونان_ ففي
المغارات والشقوق وأمثاليا من الفتحات السفمى كانت تعيش تمك اآللية األرضية التي لم يكن

اليونان يعبدونيا بالنيار عبادة تنطوي عمى الحب واإلجبلل بل كانوا يعبدونيا ليبل عبادة مصحوبة

بأناشيد وطقوس تنم عن التوبة واليمع ,وكانت ىذه القوى غير البشرية ىي المعبودات الحقيقية
األولى لببلد اليونان .وكان أعظم ىذه اآللية األرضية ىو بل تعدت إلى اإلنسان فعبدت فيو رمز

اإلخصاب وىو أعضاء التناسل في اإلنسان(ٖٕ).

" كذلك يعظمون األرز -الغذاء الرئيس ليم_ التي تكثر معابده في االقانيم الزراعية .ولكن

زراعة األرض بالرز تطمبت منذ البداية وجود مجتمعات مستقرة منظمة ,تولدت لدييا تدريجيا
طقوس زراعية أدت بمرور الزمن دو اًر ميماً في تكوين الديانة الشنتوية ,تمك المجتمعات القديمة
تخيمت وعبدت عدداً كبي اًر من اآللية"(ٕٗ).

" وىم يتجيون إلى عبادة روح الطبيعة القادرة عمى جميع معابدىا ,سواء كان اإلنسان أم الحيوان
,فقد عظم اليونان بعض الحيوانات وعبدوىا ,وذلك بسب قدرات بعض الحيوانات فمثبلً كان الثور
حيوانا م قدسا لقوتو وقدرتو ,وكان الخنزير مقدسا لكثرة تناسمو ,وكان يقدم إليو القربان ,وكذلك أيضا

ألنيا في ضنيم ال تموت ,أو َّ
قدس اليونان األفعى؛ َّ
ألنيا ترمز إلى القدرة عمى التناسل
واإلنتاج"(ٕ٘).

"كذلك يتجيون إلى عبادة الجماد ,فاألباطرة العظام ليم معابد تعبد فييا أرواحو ,كذلك األبطال,
كما توجد معابد فييا السيوف التي خاض بيا أصحابيا معارك وحققوا انتصارات ,وىناك معابد

لمجبال ذات الشكل المتميز مثل جبل فوجي ,وثمة أشجار مقدسة ومبلبس...وتعد المرأة مقدسة؛

ألنيا تعكس الشمس جدة العائمة اإلمبراطورية"(.)ٕٙ

ٕ. .يطمق الشنتويون لفظ كامي عمى كبل إلو ,أو شيء يسمو فوق اإلنسان ,كالسماء أو السمطان.
وىو في العقيدة الشنتوية يجسد االستقامة واألمانة الجوىريتين ومن ثم فيو تقدير سماوي يجعميم

يعتقدون أنيم يعيشون حياة سعيدة وأمينة تنسجم مع إرادة الكامي ,والروح في الطبيعة ,واإلخبلص

في اإلنسان .والفضيمة الرئيسة في فكر الشنتو.

ٖ .وفي الشنتوية يوقر الناس األجداد واألسبلف من الزعماء واإلبطال والمموك ,وىناك فرق بين
عبادة اإلسبلف في الصين وبين توقير اليابانيين واحتراميم ألجدادىم.

كانت عبادة األسبلف أو األموات من المعتقدات الشائعة بين اليونان القدماء ,وذلك َّ
ان "الموتى في

اعتقادىم كائنات مقدسة ,وقد دخموا عمييم ما كانوا يجدونو أكثر األلقاب احتراما ,فكانوا يسمونيم
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الطيبين أو القديسين والسعداء ,وكانوا يكنون ليم كل التبجيل وكان كل ميت في فكرىم إلو ,ولم

يكن ىذا التأليو امتيا اًز مقصو اًر عمى عظمة الرجال ,إذ َّإنو لم يكن ىناك تميز بين األموات ,بل لم
يكن من الضروري أن يكون المرء من ذوي _الفضيمة ,فكان الخبيث يصبح إليا عمى قدم المساواة

مع أىل الخير ,واَّنما يحتفظ في ذلك الوجود بكل ميول الشر الذي كان نصيبو في الحياة
األولى(.)ٕٚ
ٗ .اإلمبراطور والدولة ىما كل شي ,وال قيمة لمفرد في الديانة الشنتوية ,لذلك تعد التضحية بو

شرف عظيم لو.

٘ .يعد االىتمام بالنظافة ام اًر مقدسا ,ويكره أتباع الشنتوية كل شيء يدنس الجسد أو الثوب.
 .ٙأكثر الرموز شيوعاً في الشنتوية ثبلثة:
ٔ.المرأة التي تربط األساطير بينيا وبين اإللو.
ٕ.أما ترسوا إلو الشمس.
ٖ.السيف والجوىرة :المذان وىبتيما أما ترسوا لحفيدىا عندما ىبط إلى األرض(.)ٕٛ
مما سبقَّ :
ان الشنتوية ديانة وضعية اجتماعية ظيرت في اليابان منذ قرون طويمة ,وال
ويتضح َّ
زالت الدين األصيل فييا ,وقد بدأت بعبادة األرواح وقوى الطبيعة وانتيت بعبادة اإلمبراطور الذي

يعدون و من نسل اآللية كما يزعمون ,ىناك تسامح في اليابان بين البوذية اليابانية وبين الشنتوية
وقد أصبحت عقيدة الفرد العادي اآلن مزيجا من الشنتوية والكنفوسوشية والبوذية.)ٕٜ(.
قال الساموك" :نجد تشابيا كبي اًر في أصول الديانة الصينية اليابانية إذ عبد الجميع عبادة األسبلف

واألرواح ومظاىر الطبيعة ,واستورد البوذية واإلسبلم والمسيحية ومزجوا ديانة الشمس بديانة

األسبلف ,وعرفوا مبدأ التفرد "اإللو األعظم" وكان عند الصينيين "شانغ_تي"وعند اليابنين"ازاناجي-
نوميكوتو"فبل خبلف بين الصينيين واليابانيين في ذلك سوى غمو اليابانيين في تاليو أباطرتيم

واعتدال الصينيين في جميع

الشؤون"(ٖٓ)

وقال الساموك أيضاً" :لم نر في كل الديانات الشرقية أي ذكر هلل ,واَّنما أجمع االىتمام فييا عمى
شخصيات بشرية أو مبادئ من صنع البشر ,وأليوا الكثير من قادتيم ليجعموا منيم آلية من دون

اهلل ,عمما َّ
بأن كل األديان السماوية تعيش بينيم"(ٖٔ).

إذن الديانة الشنتوية ديانة وضعية تعبد الطبيعة واألرواح وتشرك باهلل رب العالمين.
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المطمب الثاني /أهم المظاهر المادية في الديانة الشنتوية (الهيكل):
الييكل :وىو عبارة عن مكان يقيمو أتباع الشنتوية ,يؤدون فيو عبادتيم وطقوسيم ,ومكان
تجمعيم في أعيادىم وتعددت اليياكل في أماكن مختمفة حتى بمغ عددىا "ثمانين آلف ىيكل ".
فكان عمى الكينة في كل ىيكل إعداد صموات يرونيا مبلئمة لكل مناسبة ,وظمت ىذه العادة

قائمة حتى عصر ميجي ()ٜٕٔٔ-ٔٛٙٛالذي قام بتحديث الببلد واضفاء الطابع الغربي عمييا,
ومنذ سنة ٘ٔٛٚم قدمت الدولة صموات رسمية تؤدي في األعياد والطقوس المقررة ,ومنذ سنة

 ٜٔٗٙم بدأت جمعية ىياكل الشنتو التي يرتبط بيا أكثر من ثمانين ألف ىيكل في إعداد الصموات
وان تركت لمكينة حرية تأليف صمواتيم الخاصة بيم إذا رغبوا في ذلك.

أن توجد فيو تمائم
ودخمت عبادة الشنتو المنزل من خبلل ىيكل المنزل ,وكان من المألوف ْ
مجموبة من ىيكل ايس ,وىو الييكل الذي اصطبغ بصبغة قومية مع ُس َّمي ىيكل العشرة ,أو الييكل
المحمي ,وال بد من تقديم القرابين كل صباح وكل مساء أللواح اليياكل وألواح األسبلف في آن

واحد ,وال بد لممتعبد الورع أن ينحني بعد مراسم الطيارة أمام الييكل ويصفق بيديو مرتين ,ثم ينحني

مرة أخرى في صمت لمدة دقيقة(ٕٖ).
المبحث الثاني /اهم المظاهر الطبيعية في الديانة الشنتوية:
وفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األول /جبل فوجي ياما في الديانة الشنتوية ومدى تقدسيهم له.
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ترتبط الديانة الشنتوية بالبيئة اليابانية الطبيعة االجتماعية ,فاليابان تحتوي عمى ظواىر طبيعية

أىميا
وجغرافية ميمة ومؤثرة عمى حياة اليابانين وسموكيم وتفكيرىم وأنشطتيم كالجبال العالية ,ومن َّ

جبل فوجي ياما وزراعة الرز وغيرىا كميا جعميا تجتمع لتؤلف عامبلً جغرافياً في ظيور الديانة
الشنتوية التي أساس عقيدتيا عبادة الطبيعة(ٖٖ).

وتعد عبادة الجبال من أقدم أنواع العبادات في الشنتو ,فقد كانت معظم جبال اليابان الشييرة,

أن ىذه الفكرة تبلشت في أيامنا ىذه ,ويرجع السبب إلى َّ
في العصور القديمة مقدسة ,إال َّ
أن الناس
كانوا ينظرون إلى الجبل عمى َّأنو ميبط الكامي ,وكان يطمق عمى الجبل آنذاك "الجبل الروحي"

 RElzANأو الجبل ذو الجسد المقدس  SHlNTAZANوكان جبل فوجي الشيير من أىم الجبال
المقدسة في اليابان؛ وليذا أقيمت الم ازرات من حولو ,بيدف عبادة الكامي الواحد وىناك أيضا جبل

نانتاي " " NANTAlالذي يقع غرب "بيكو" وىو جبل مقدس لدى المؤمنين بالشنتو وليذا أقيمت في

"نيكو :مزار فوتاراسان .FUTARASAN

وتجدر اإلشارة ىناك إلى َّ
أن ظاىرة عبادة الجبال ىنا ال تقتصر عمى أصحاب عقيدة الشنتو,

فيناك جبال مقدسة أيضا في البوذية ,وتوجد عقيدة شنتوية بوذية تدعى شوجن دو "جيم

قاىرية" SHUGENDOمشيورة بكينتيا الذين يطمق عمييم اسم يامابوشي YAMABUSHI
والمقطع األول ياما  YAMAتعني جبل ,كما تجدر اإلشارة أيضا إلى َّ
أن عقيدة الشنتو تقدس أشياء

أخرى في الطبيعة مثل الكيوف والصخور وغيرىا.

(ٖٗ)

ووصفه:
مكان الجبل
ُ
وسأتكمم عن جبل فوجي في الديانة الشنتوية مبيناً مكانو ووصفو مكانتو وعبادتو فيما يأتي:
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َّ
إن جبل فوجي ,أطول جبل في اليابان ,ويتميز بالجمال الفائق وىو جبل مشيور عمى مستوى

العالم ,وشيرتو ليست فقط لروعة طبيعتو وأىميتو الروحية والقدسية ,واَّنما لتأثيره الدائم في الثقافة
حاليا عدداِّ ال يحصى من قصائد إليايكو والطباعة الخشبية
اليابانية كذلك ,فقد أليم البركان الخامد ً
احدا من أكثر
عمى مدى قرون كثيرة  ,وعمى مستوى العالم ,فقد أصبح شكمو المخروطي الكامل و ً
الرموز شيرة في اليابان ,ويقع ىذا الجبل بين مدينتي  Yamanashi ,Shizuokaتحديداً في
غرب العاصمة "طوكيو" .تحيط بيذا الجبل ثبلث مدن :مدينة  Fuji Yoshidaمن الشرق ,ومدينة

 Gotembanomia Fujiمن الغرب .يصل ارتفاع ىذا الجبل إلي ٖ ٚٚٙ.ٕٗ ,متر و يقع عمي

ُبعد ٓٓٔ كيمومتر من مدينة طوكيو .كان آخر مرة ثار فييا ىذا الجبل منذ قرابة ٓٓ ٔٚعام.
يتميز ىذا الجبل بالفوىة الثمجية في قمتو تقريبا عمى مدار العام ,بالرغم من َّ
أن ىذا الجبل يبدو
بعيدا إال أنو يمكننا رؤية مدينة "يوكوىاما" من عمى قمة الجبل .في القمة يمكنك مشاىدة مناظر

طبيعية مذىمة .يعرفو اليابانيون باسم "فوجي سان" ,إال َّأنو يغمب عمى األجانب الوافدين تسميتو
بفوجي ياما ,وىذا خطأ.
يرجع ىذه االلتباس الذي وقع فيو البعض لكون مقاطع الحروف الصينية "أو كانجي" التي
تكتب بيا المغة اليابانية ,يمكن أن تمفظ بمجموعة أشكال ممكنة.
يمكن أن يرى الجبل في الجو الصحو من العاصمة اليابانية طوكيو ,فعمى الرغم من مظيره
الذي يوحي باليدوء ,بسبب موقعو االستراتيجي وبعده عن األماكن الحضرية  ,قام اليابانيون بإنشاء

مرصد فضائي في أعمى قمة الجبل.

يقع جبل فوجي عند نقطة تبلقي الصفيحة األوراسية مع صفيحة أوكتسوك والصفيحة الفمبينية ,إذ

تشكل ىذه الصفائح الثبلثة الجزء الغربي من اليابان ,ويعد جبل فوجي من أكبر البراكين الخاممة
أبدا ,ويعد جبل فوجي من أحد أبرز المعالم
وآخر انفجار لو عام  ٔٚٓٚم ومن بعدىا لم ينفجر ً
الجغرافية في اليابان إذ تحيط بو خمس بحيرات ,ويقع بالقرب من شاطئ جزيرة ىونشو عمى
المحيط اليادي ,عمى الحدود بين محافظتي شيزوكا و ياماناشي ,ويحيط بو ثبلث مدن ىي غوتيمبا

إلى الجنوب ,فوجي -يوشيدا إلى الشمال ,وفوجينوميا إلى الجنوب الغربي.

اما الطقس في جبل فوجي بارد جدا ويغطي قمتو الثمج عمى طول مدة الشتاء وتبمغ درجة الح اررة
َّ

الدنيا  ,°C ٖٛ.ٓ−بينما سجل أعمى درجة ح اررة في يونيو  2008بمقدار .° ٔٚ.ٛ

يعده اليابانيون جببل مقدسا منذ القدم ,كان يحظر عمى النساء االقتراب منو "رفع الحظر أثناء مدة

مييجي" وأصبح الجبل اليوم مكانا مفضبل لمسياح وليواة التسمق من مختمف أنحاء الببلد(ٖ٘).
111

هجلة األستار

العذد  – 224الوجلذ الثاني لسنة 2028م 2419 -هـ

يوجد في ىذا الجبل أنيار تتدفق من فوق القمة في فصمي الخريف والربيع ,يبدأ تكون الثموج
عم ى قمة الجبل ,ومع حمول فصل الصيف تبدأ ىذه الثموج في الذوبان وىو ما يجعل المياه تتدفق
من قمة ىذا الجبل ,ولكي تتسمق ىذا الجبل يمكنك استخدام  densanomiaمن مدينة طوكيو ثم

قم بشراء تذكرة أتوبيس إلى مدينة  gogomeقيمتيا ٖٓٓ ين وتستغرق الرحمة نحو ساعة
ونصف)ٖٙ(.

المطمب الثاني /مكانة جبل فوجي وعبادته:
لم يكن جبل فوجي بالنسبة لممواطنين في إيدو مجرد أكثر المعالم ألفة بل كان أيضا واحداً من

األشياء األكثر دراية في العبادات الدينية .لقد نظر اليابانيون منذ العصور القديمة إلى الجبال
بتقديس خاص ,سواء عبادتة ليم في حد ذاتيا كإلية "كامي "أو بوصفيا أماكن لبلنخراط في

التقشف الديني في عقيدة طائفة " شوغيندو" التي تقوم عمى الزىد في الجبال .كما يحظى جبل

فوجي بشكل خاص بتبجيل بوصفو قمة مقدسة وذلك منذ زمن بعيد .وىنا كما يدعو إلى االعتقاد

َّ
بأن موقع مدة جومون في فوجينوميا الذي يتمتع بإطبللة ممتازة عمى جبل فوجي ,كان معبد امارس

فيو اليابانيون األوائل عبادة الجبل .أن الجبل ىو "اإللو الحارس لياماتو ,األرض التي تشرق منيا

الشمس" وبعبارة أخرى ,جبل اإللو الذي يحمي كل اليابان"(.)ٖٚ
يبدأ أتباع الشنتوية في األعياد والمناسبات بالدعوات إلى الحج إلى جبل فوجي ياما

المقدس( ,)ٖٛويعد ىذا الجبل من أقدم أنواع العبادات في ىذه الديانة حالو حال باقي الجبال التي

كان الشنتويون يتوجيون إلييا كونيم ينظرون إلييا عمى َّأنيا ميبط الكامي ,ولعل جبل فوجي ىو
أىم ىذه الجبال فقد اقيمت حولو الم ازرات بيدف عبادة الكامي

()ٖٜ

وتعتقد كل جماعة من جماعات الشنتوية َّ
أن الكامي الذي يتبعونو ىو مصدر الحياة والوجود

,و َّ
أن لَو شخصية تسمو عمى المرتبة البشرية ,ويستجيب لمصموات المخمصة واألدعية الصادقة ,
ويقود أتباعو لمعيش في طريق الصواب ,وبالتالي َّ
فان العيش حسب مشيئة الكامي يكسب الفرد قدرة
غامضة لمتمتع بحماية وتعاون الكامي

وتأييده(ٓٗ)

فجبل فوجي عمى ما تقدم نجدىم يعدونو مكاناً لحمول اآللية(ٔٗ),أو بعبارة أخرى فانو يمثل واحدة

من صور تحول العبادة من الروحي إلى المادي ,ويبدو َّ
أن ىذا بحثاً منيم أو عن تساؤالتيم أو
تساؤالت بعضيم عن مكان أو ىيئة أو شكل اإللو الذي يعبدونو ,ىذه التساؤالت التي تط أر عمى
أتباع الديانات التي تؤمن بالو غير متجسد أو غير مرئي فتتطور عندىم العبادة إلى التجسد.
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وعمى الرغم من أن بركان جبل فوجي لم يكن نشطاً عن طريق القرون الثبلث الماضية ,إال

أنو ثار م ار ار قبل ذلك الوقت ,وعززت رؤية الجبل يقذف دخانا أسودا في السماء "غوجينكا" أو
"النار اإلليية" من االنطباع بأن لمجبل قوة ىائمة .وتعد "تاكيتوريمونوغاتاري" أو "قصة قاطع

القصب" أقدم عمل أدبي في اليابان يتطرق إلى ىذا الجانب من جبل فوجي في خاتمتو ,إذ تحاول

أيضا شرح أصل اسم فوجي .فبعد عودة البطمة كاغويا-ىيميو إلى القمر ,أمر اإلمبراطور بحرق

إكسير الخمود الذي تركتو عمى قمة الجبل األقرب إلى الجنة ,وليذا السبب ,نقل إلينا َّأنو يمكن
دائما رؤية الدخان األسود يتصاعد من الجبل الذي اسمو مشتق من كممة الخمود "فوشي".
وبغض النظر فيما إذا كان ىذا التفسير صحيحاً أم ال ,فيذه القصة تعكس بوضوح شعور

الرىبة من الجبل المستوحاة بدون أدنى شك من أولئك الذين شاىدوا الجبل يقذف دخانا ونا ار" (ٕٗ).

ففي مدة العصور الوسطى عندما كانت الديانتان البوذية والشينتو متقاربتين بشكل يكاد يكون

متبلصقاً تماماًُ ,بني معبد بوذي عمى قمة جبل فوجي ,حيث ظيرت ىنالك فرقة تبشر َّ
أن األرض
النقية لمبوذا أميدا تقع عمى قمة جبل فوجي ,وال تزال كثير من رموز جبل فوجي الدينية موجودة من
تمك الفترة ,يظير أحدىا ثالوث أميدا "أميدا محاط بالبوديساتف"كانّون"و"سيئيشي" عمى القمة,
ويحمل آخر كممات ال ـ"نينبوتسو" وىي "نامو أميدا بوتسو.ولكن في بداية حقبة إيدو ارتبط جبل
فوجي في المقام األول باآللية كونوىاناساكويا ىيميو التي تظير في "كوجيكي" وىي التي بقيت إلية

الجبل الرئيسة حتى وقتنا الحالي .و يبقى جبل فوجي في عالم االعتقاد الشعبي رم از لمحظ الجيد.

كثير من اليابانيين َّ
بأن الحمم األول من كل عام نذير وبشير عن السنة
وحتى وقتنا الحالي ,يؤمن ٌ
المقبمة ,وأكثر أولى األحبلم حظا تمك التي تكون حول جبل فوجي ,وتكتنف العقائد الدينية المتعمقة

بجبل فوجي جوانباً من الشينتو والبوذية والطاوية "شوغيندو" الدين الشعبي .ويبقى جبل فوجي من
خبلل تمك المواقف المتشابكة مرتبطا بشكل وثيق بقموب الشعب الياباني(ٖٗ),وفي العصر الحديث,

ازداد إطبلق أسماء فوجي عمى الجبال انتشا اًر ليصل العدد الكمي إلى نحو ٖٓ٘ اسماً في مختمف
أرجاء الببلد ,ىذا ويبقى مدى تشابو تمك الجبال الفعمي مع جبل فوجي األصمي موضع جدل

المبين آنفاً تشير بببلغة إلى المكانة
ان أسماءىا فقط وعمى النحو ّ
ونقاش ,إال أنَّو يكفي التنويو إلى ّ
الفريدة التي تبوءىا جبل فوجي في قموب اليابانيين(ٗٗ).
المطمب الثالث /الشجرة:
َّ
إن األشجار في الديانة الشنتوية مكانة ميمة فيم يعبدونيا بشكل عام ,وقد تدرج ىذا األمر

ويبدوون بتقديسيا وتجري حمايتيا بجبل من قش
عندىم حتى صاروا يتخذون شجرة محددة خاصة ٌ
األرز تمصق بو قصاص أوراق بيضاء وتأتي أىمية ىذه الشجرة من كونيا عندىم محط الكامي
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أن
ومكان ىبوطو(٘ٗ) .وكان اليابانيون البدائيون يرون َّأنو من خبلل ىذه الشجرة يمكن لروح الكامي ْ
تفيم وتدرك ,لكن اليوم تمثل ىذه الشجرة تعبي ار عن الشعور أو الضمير اإلنساني(.)ٗٙ
عبادة األشجار أمر عام في الشنتو ,وعمى الرغم من وجود المزار نفسو فالمؤمن بالشنتو سوف
يوجو اىتمامو إلى وجود األشجار التي تشكل عامبلً مساعداً لمتقرب من الكامي ,ومعظم الم ازرات,
توجد بين األشجار أو حتى بين الغابات.والعبلقة القوية بين الم ازرات واألشجار تبلحظ في استخدام

والقديم لكممة غابة "موري  "MORIولتميز المزار كانت الكممة تعني "الممجأ" أو "المبلذ أي مبلذ

اإللو أو الكامي وتنطق" “ KANNABIمن أجل الغابة المحيطة ,وعادة ما توجد شجرة خاصة تعد
مقدسة ,وتجري حمايتيا بحبل من قش األرز ,تمصق بيا قصاصات أوراق بيضاء " وتعد ىذه

الشجرة محط الكامي ,ومكان ىبوطو(.)ٗٚ
الخاتمة:
مما سبق َّ
أن الديانة الشنتوية ما ىي إال عبارة عن ديانة وثنية تمثل المعالم والرموز
يتبين لنا َّ

واألشياء مكونات رئيسة في العبادة والتعبير عن اإللية بخبلف اإلسبلم الذي يدعو لئليمان بإلو

واحد خالق توجو لو العبادات وحده في كل مكان وزمانَّ ,
فان عبد المكان أو الزمان فسيصطدم
بالنصوص الصريحة الواضحة في النيي عن ذلك.
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الهوامش:
ٔ .سورة االعراف اآلية .ٜ٘
ٕ .الميكادو :وىو لقب  Mikadoإمبراطور اليابان حتى نياية الحرب العالمية الثانية معناه الحرفي (الباب

الممجد)وفي ذلك أشار إلى القصر اإلمبراطوري ,أو الببلط اإلمبراطوري ألنيم كانوا ناد اًر ما يذكرونو باالسم توقي اًر

منيم لو وتقديساً أما اليوم فمقب إمبراطور اليابان ىو (تينوا)  tennboوىذا المقب مؤلف من لفظتين صينيتين
معناىا" اإلمبراطور السماوي" .موسوعة المورد .ٖٓ/ٚ :

ٖ .ينظر :الموسوعة المفصمة  ,ٛٓٛ /ٕ :وأطمس األديان لسامي بن عبد اهلل بن أحمد الممغوث ,ٜٙٗ :الموسوعة
الميسرة في األديان والمذاىب واألحزاب المعاصرة .ٖٕٚ/ٕ :
ٗ .ينظر :المعتقدات واألديان وفق منيج القران دراسة أكاديمية.ٕٜٜ ,
٘ .ينظر :المعتقدات واألديان وفق منيج القرآن دراسة أكاديمية.ٕٜٜ ,
 .ٙينظر :تأريخ األديان دراسة وصفية.ٔٗٔ ,
 .ٚينظر :أطمس األديان ٘.ٜٙ
 .ٛينظر :تأريخ األديان دراسة وصفية.ٔٗٔ ,
 .ٜينظر :تأريخ األديان دراسة وصفية.ٕٔٗ/ٔٗٔ ,
ٓٔ .ينظر :المعتقدات الدينية لدى الشعوب ,ٖٖٗ :وأضواء األديان في العالم , .ٖٙٓ_ٖٜ٘ :والمعتقدات واألديان
وفق منيج القران دراسة أكاديمية.ٕٜٜ ,
ٔٔ .ينظر :أضواء األديان في العالم  ,ٖٙٓ :وينظر :وموسوعة األديان والمذاىب ,لمعميد عبد الرزاق محمد
اسود ,ٖٙٓ :والموسوعة المفصمة . ٛٓٛ /ٕ :
ٕٔ .ينظر :الموسوعة المفصمة.ٛٓٛ/ٕ :
ٖٔ .ينظر :الموسوعة المفصمة.ٜٛٓ_ٛٓٛ /ٕ :
ٗٔ .ينظر :أضواء عمى األديان في العالم.ٖٕٙ/ٖٙٔ ,
٘ٔ .ينظر :الموسوعة المفصمة ,ٜٛٓ_ٛٓٛ/ٕ :وأطمس األديان.ٜٙٗ ,
 .ٔٙينظر :الموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب واألحزاب المعاصرة ,ٖٚٗ_ٖٖٚ/ٕ :,وتأريخ األديان دراسة
وصفية.ٜٔٗ :
 .ٔٚينظر :أضواء عمى األديان في العالم.ٖٕٙ ,
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 .ٔٛينظر :الموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب واألحزاب المعاصرة ,ٖٚٗ_ٖٖٚ/ٕ :,وتأريخ األديان دراسة
وصفية.ٜٔٗ :
 .ٜٔينظر :أطمس األديان.ٜٙٗ ,
ٕٓ .أورانوس uranusnوىو ثالث الكواكب السيارة حجما وسابعيا من حيث البعد عن الشمس ,كتمة اكبر من كتمة
خمس عشر مرة أو أقل قميبل .قطرة االستوائي ٕٕٜٓٓ ,ميل حوالي  ٓٓٓ ,ٗٚكيموا متر ومتوسط لبعده عن
الشمس ٔٓٓٓ ,ٓٓٓ ,ٖٚٛ ,ميل أورانوس ال يكاد يرى بالعين المجردة والواقع إن ضيقو كثيفة من السحب تحيط
بو وأن غبلفو الجوي يتألف من ىيدروجين .ينظر :موسوعة المورد .ٕٙ/ٔٓ :
ٕٔ .وىو الو الشمس  HJeliosانتشرت عبادتو انتشا اًر واسعا ولكن مركزىا كان جزيرة مرة منذ عام ٗٓٔٔ لمميبلد
وىو في الميثولوجيا hel.االسكندافيو وىو اسم أطمق عمى عام الموتى ثم أصبح في ما بعد وتذىب األسطورة إلى
أن مممكة ىذا اإللية كانت تقع تحت األرض وفي األصقاع الشمالية .ينظر :موسوعة المورد.ٛٛ/٘ :
ٕٕ .ينظر :دراسات في األديان الوثنية القديمة.ٔ٘ٔ-ٔ٘ٓ/ٜٔٗ :
ٖٕ .ينظر :أضواء عمى األديان في العالم.ٖٙٔ/ٖٙٓ :
ٕٗ .ينظر :دراسات في األديان الوثنية القديمة ,لمدكتور أحمد عمي عجيبة.ٔ٘ٔ/ٔ٘ٓ :
ٕ٘ .ينظر :الموسوعة المفصمة ,ٛٔٓ_ٜٛٓ /ٕ :وينظر :والموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب المعاصرة :
ٕ.ٖٖٚ_ٖٕٚ/
 .ٕٙينظر ,ودراسات في األديان الوثنية القديمة .ٔ٘ٔ/ٔ٘ٓ :
 .ٕٚينظر :الموسوعة المفصمة ,ٛٔٓ-ٜٛٓ /ٕ :وينظر :الموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب المعاصرة,

ٕ ,ٖٖٚ-ٖٕٚ/وأطمس األديان ٗ,ٜٙوالمدينة العتيقة(دراسة لعبادة اإلغريق الرومان وشرعيم وأنظمتيم) فوستيل
دي كوالنج ,ترجمة  :عباس بيومي ,مكتبة النيضة المصريةٕٕ/ٕٔ ,

 .ٕٛينظر :الموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب واألحزاب المعاصرة.ٖٚٗ/ٕ :
 .ٕٜينظر :موسوعة المعتقدات واألديان ,د .سعدون الساموك.ٖٔ٘ :
ٖٓ .ينظر :المعتقدات واألديان وفق منيج القران دراسة أكاديمية .ٖٓٔ :
ٖٔ .ينظر :الموسوعة المفصمة.ٛٔٓ/ ٕ :
ٕٖ .ينظر :جغرافية المعتقدات والديانات.ٕٜٛ:
ٖٖ .ينظر :اإلسبلم واألديان في اليابانٕٔٗٔ :ىـ_ٕٔٓٓم.ٙٛ:
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ٖٗ .ينظر :جغرافية المعتقدات والديانات,ٕٜٛ :وقيم التسجيل السنوي وكالة األرصاد الجوية اليابانية 29يونيو,
 http://www.unesco.org/ar/home/whc/+.2008و جبل -فوجي  -ويكيبيديا ,الموسوعة الحرة
ar.wikipedia.org/wikiوقد أدرجت منظمة اليونسكو جبل فوجي عمى قائمتيا لمتراث العالمي في حزيران "

يونيو" ٖٕٔٓ مشددة عمى أىميتو في الثقافة اليابانية .وقد أدرجت لجنة الت ارث العالمي التي اجتمعت في إطار
دورتيا السنوية السابعة والثبلثين في بنوم بنيا لموقع في قائمة الممتمكات الثقافية .ويشمل الجزء الذي أدرج في
القائمة قمة الجبل وسبعة معابد موزعة عمى سفوحو وفنادق صغيرة تستضيف الزوار ومجموعة من الظواىر
الطبيعية التي ىي موضع إجبلل كشبلل مياه وغابة من الصنوبر وأشجا ر جمدتيا الحمم
ٖ٘www.japan.sea7htravel.com/2013/11/mount-fuji.htm l .جبل فوجي في اليابان.
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