
 نام این دوره از سفالینه های به دست آمده از این دوره 

گرفته شده است، جومون به معنای نقش ریسمان است 

و تمامی  سفالینه های این دوره مزین به این نقوش 

ریسمانی است،این سفالینه ها به تعبیری قدیمی ترین 

با قدمت 18000  سفالینه های کشف شده در جهان 

سال هستند. این سفالینه ها کاربردهای متفاوتی مانند 

خوراک پزی، نگهداری آب  و تدفین مردگان داشتند.

همچنین در کنار این ظروف سفالی، پیکره های سفالی 

ای به نام دوگو برای شفابخشی و باروری ساخته میشد.

همچنین وسایلی مانند سبدهای حصیری و جواهراتی 

ساخته شده از استخوان وصدف نیز در این دوره ساخته 

که  است  این  دوره  این  در  توجه  جالب  نکته  میشد. 

دوره  این  مردم  تاریخ  از  پیش  جوامع  بیشتر  برعکس 

به ندرت در غارها ساکن بوده اند و در حقیقت غارها 

بیشتر در سفر و برای پناهگاه موقت استفاده می شدند.

ژاپن) دوره ی جومون( 
فرهنگ ده هزار ساله)14500-250 ق.م(

دوره ی جومون



زیرا  میکردند  کمک  هم  به  ها  بچه  کردن  بزرگ  در  روستا  افراد  تمام  که  داشتند  جمعیت  نفر   150 تا   20 بین  معموال  دوره  این  در  روستاها   
هایی  خانچال  از  متشکل  اولیه  مسکن  دوجین  دارای  معموال  اولیه  کردند.روستاهای  می  فوت  سالگی   40-30 سن  در  معموال  والدین 

بود. دوره  این  در  اهلی  حیوانات  تنها  ها  سگ  بود  شکار  برای  کمان  و  تیر  دوره  این  در  شده  استفاده  بودند.سالحهای  حصیری  سقف  با 

است. نشده  تایید  هنوز  البته  که  است  داشته  وجود  هوکایدو  منطقه  در  دوره  این  در  کشاورزی  که  شود  می  گفته  همچنین 

لباس  تولید  به  شروع  جومون  دوره  مردم  ق.م   5000 سال  از  آمد.  ژاپن  به  جومون  دوره  اواخر  در  آسیاب  و  جو  همراه  به  برنج 

دارد! ترکی  و  مغولی  های  زبان  همچنین  و  ای  کره  زبان  با  نزدیکی  قرابت  دوره  این  زبان  شود  می  گفته  کردند.  ای  پارچه 

جالب این است که نوادگان مردم دوره جومون به نام آینو)مردم بومی ژاپنی( شناخته میشوند که در حال حاضر بیشتر در ناحیه هوکایدو ساکن 

هستند.گرچه آینوها تا 1997 به عنوان مردم بومی ژاپن شناخته نشدند و تا امروز به عنوان شهروندان درجه دوم شناخته شده و انکار شده اند.



شمشیر تومویوکی یاماشیتا 

این شمشیربه نام صاحبش ژنرال  تومویوکی 

یاماشیتا، ژنرال ارتش امپراطوری در طول جنگ 

جهانی  دوم نامگداری شده است. این شمشیر 

را کن ناگا فوجی وارا بین سالهای 1680-1640 

ساخته است.تومویوکی  پس از شکست دادن 

دو مستعمره بریتانیا در مالزی و  سنگاپور در 

جنگ جهانی دوم به شهرت رسید. اگرچه بعدها 

به دلیل جنایات جنگی به مرگ محکوم شد 

و این شمشیر به موزه آکادمی نظامی ایاالت 

متحده آمریکا  منتقل شد. دسته ی این شمشیر  

در اوایل 1900بازسازی شد.

سه نمونه از شمشیرهای معروف 
تاریخ ژاپن



 شمشیرهای نفرین شده موروماسا
 این شمشیر ساز در دوره ی موراموچی بین قرن 

های 14ام و 15ام میالدی زندگی میکرد.

 او سبک موروماسا در شمشیر سازی را اخرتاع کرد 

و آن را به شاگردانش انتقال داد.

بسیار  برندگی  و  باال  کیفیت  دلیل  به  این سبک   

خاطر  به  موراماسا  شد.  معروف  بسیار  تیغه 

شمشیرسازی  در  مهارتش  و  استعداد  خالقیت، 

بسیار مورد احرتام بود اگرچه گفته میشود که 

داشته  ذاتی  و خشونتی  آشفته  به شدت  ذهنی   

است که گفته میشود طبق باورهای مردم ژاپن به 

شمشیرها نیز منتقل می شده است و این ویژگی 

باقی  او ساخته     هنوز هم در شمشیرهایی که 

اینکه  بر  مبنی  هایی  شایعه  حتی  است.  مانده 

زمان  در  آورترین شمشیرها  مرگ  برای ساخنت  او 

ساخنت آنها زیر لب دعا می کرده نیز وجود دارد.



 شمشیر هفت شاخه
این شمشیر مرموز در سال 1945 در صومعه ی 

ایسونا کامی ژاپن کشف شد. این شمشیر دارای 6 شاخه 

فرعی است که از کنار بدنه بیرون آمده است که با در

 نظر گرفنت نوک شمشیر،  7 شاخه در این شمشیر وجود

 دارد. گرچه سطح شمشیر خیلی شفاف نیست اما نوشته

محوی روی آن قابل تشخیص است که اگرچه ترجمه دقیقی

از آن موجود نیست اما گفته شده که شمشیر هدیه ی یکی

از پادشاهان کره به یکی از حاکامن ژاپن بوده است زیرا 

میتوان منونه ی ذکر شده این شمشیر را در کتاب نیهون

 شوکی یافت.


