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  در آئين شينتوگردی  شیمناسک می کُ 

  

  جمشيد جمشيدینگارش 

مناسک دينی رايجی است که در نقاط مختلف ژاپن در طول سال بکرات  1شیگردش می کُ 
سواری "تخت روان يابه معنای " شیمی کُ . "برگزار می شودآئين شينتو به بوسيله باورمندان 

گرداندن  عمل. خدا را سوار بر اطاقک تزئين شده ای می کنند و در محل می گردانند. است" خدا
و محبوبيت جذابيت به آن شی در مناطق گوناگون همراه با حواشی بسيار پر رنگی است که می کُ 

  .می دهد توجه ناياش

  .را معرفی می کندشی شاخص نمونه ای از يک می کُ  1فرتور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .شینمونه ی يک می کُ   1111فرتور                           

  

قسمت  انتهاترين سقفزيرين ترين بخش و  ،پايهکه  شی از پنج بخش تشکيل شده استيک می کُ 
) 2فرتور (" 2هواُ "خوش يومن بخت و شی مجمسه ی مرغ معموال روی سقف می کُ . آن است

                                                   
1 神輿＝Mikoshi 
2 鳳凰＝Ho-O- گردن آن به مار، چانه اش به . نيم تن باالئی آن به زّرافه و نيم تن پائينی آن به آهو شباهت دارد
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های مختلف  انداممتشکل از  را دارد جامعی اماحيوان خيالی شمايل اين مرغ . قرار دارد
روی بدنه و سقف .  است و فراگيرندگی ذرات مقدس کاينات اجماعنشانه ی  کهواقعی حيوانات 

و تزئينات ديگر بر حسب سليقه و سنت مناطق و اهالی محل رنگارنگ می ُکشی زنگوله، طناب 
  .استتعبيه شده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                         

  .مرغ خيالی هواُ   2222فرتور                                          

  

می ُکشی را به . ئی بيان شده استدر زمينه ی ريشه ی اين می ُکشی و مراسم همراه آن نظريه ها
) شينتوئی(به عبارتی می ُکشی به معنای معبد. ترجمه می کنند ”Portable Shrine“انگليسی 

 . را نمايش می دهدنمونه ی يک معبد شينتو  3فرتور . تعبير می شود سيار

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .نمونه ی يک معبد شينتو  3333فرتور                               

                                                                                                                                                     

چشم هايش (سر مرغ نماد آسمان. گنجشک، نوک و تاج آن به خروس، کمرش به الک پشت و دمش به ماهی شباهت دارد
مرغ هواُ . نماد گل و درخت و پا هايش نمادزمين اند، کمر مورّبش نماد ماه کمانی، بال هايش نماد باد، دم آن )نماد خورشيد

نگارنده اين مرغ و تعبيرات همراه آن را همتراز با سيمرغ مرغ . نماد هم آهنگی تضادها، پيوند و عدالت قلمداد می شود
                             .                                                     استوره ای و نمادين فرهنگ ايران باستان می داند

.                                                           در باره اين مرغ می توانيد در آدرس زير بيشتر به مطالعه به پردازيد  
  http://shamogoloparvaneh.com/HoOo.pdf 
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که همزمان با  3قرن هفتم ميالدی در عصر آسکا ازتاريخ رواج ساخت معابد شينتو در ژاپن را 
معبد محل . می دانندساخت معابد بودائی نيز رونق داشت در اين کشور که معرفی آئين بودئيسم 

ماع باورمندان برای ادای احترام و عبادت نيروهای مقدس و در عين حال مرکزی برای تاج
آمار تعداد معابد شينتوئی را تا بحال بيش . ت ها و تفاهمات ميان اهالی محل بوده استدّ تقويت مو

  .از صد هزار گزارش کرده اند

. از تاريخی بس طوالنی تر برخوردارستقبل از رواج ساخت معابد و اما باورهای آئين شينتو 

از اين رو . ه استدر آغازين روزها شکل گيری باورهای فرازمينی در ساحت فردی معمول بود
ن نفوذ نداشته آمی نامند و دست سياست و حکمرانان در اصيل است که آئين شينتو را بومی ملی 

  . است

آن ها يافت نمی شد به  ظهوررويدادها و پديده هائی که تجربه نشده بودند و يا توضيحی برای 
 ت زراعی رونق کشت و محصوال. نيروهای جنبنده غيرمرعی و فرا زمينی منسوب می شد

، باد و دريا و خورشيد برایوفور مواد غذائی و ماهی ، و درخت و سبزی بارانآب و  رایب
باد و  ،نه فقط انسان و حيوان و گياه بلکه رود و کوه و دريا. برگزيده می شودغيره صفت مقدس 

و آن چه که حيات دارد در آن  ،دست انسان هستند حيات دارند توليدوحتا آنچه که  باران وساعقه
دانند به کنايه آئين  که تعداد خدايان در آئين شينتو را انبوه می جااز آن . خدا منزل کرده است

گوناگون آن ها  در مناسبت های. می نامند "دين هشت ميليون خدائی"يا " 4يائويوروزو"شينتو را 
و رضايت و مناسکی برپا می کردند و با دعوت از خدايان به پای کوبی و شادی به نشانه احترام 

افراد در خانه های خود در جمع خانواده اما اهالی محل با باورهای . می پرداختنداز آن ها امتنان 
هی هم بدور وگا 5مشترک مناسک جمعی را در بيرون زير آسمان  گاهی بدور سنگ بزرگی

6خاصی که هی موروگیدست ساز سازه 
)Himorogi() برگزار می کردندمی گفتند  )4فرتور.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هی موروگی  4444فرتور                                                

                                                   
3 飛鳥時代＝Asuka era- در اين دوران . عصر آسکا همزمان با ورود باورهای بودائی و ساخت معابد آن است

.                                                                        روابط فرهنگی ميان ايران و ژاپن رونق بسيار داشته است  
4 八百万の神＝Yao-yorozu-no-kami 

باورمندان شينتو . هم اکنون نيز در نقاط بسيار ژاپن سازه های سنگی بزرگی وجود دارد که مقدس تشخيص داده شده اند  5
  .آن ها مورد احترام، ستايش و پرستش قرار می گيرند. معتقدند اين سنگ ها محل نزول و سکنای خدايان است

6 神籬＝Himorogi 
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مشهود است هی موروگی از يک سازه چوبی دو طبقه ای تشکيل شده  4همان گونه که از فرتور 
تزئين شده بر روی آن است که طبقه باالئی آن با برگ های کامليا و کالفه های کاغذ آويزان 

با تجمع اطراف آن ها . اطراف چهارچوب طبقه ی باال با طناب های ظريفی تزئين شده اند. است
مناسک را برپا  آن هامی کردند با مشارکت را به اين سازه دعوت خود که خدايان روگی هی مو

  . می کردند

ساخت آئين شينتو هم  ،در طول تاريخ و همزمان با نفوذ آئين بوديسم و رونق ساخت معابد آن
ر گزامناسک خود را در معابد بربيشتراز آن تاريخ به بعد باورمندان  .کرد آغازمعابد خود را 

ن در ااگر چه آئين شينتو معابد خود را بنا کرد اما آن ها بر اين باور نيستند که خداي .ندکنمی 
معابد مستقر هستند، آن ها خدايان را محصور در مکانی نمی دانند بلکه به تعبير آن ها خدايان به 

  . دارند رحضو نيزشکل نيروی جنبنده در تمام پديده های طبيعی و حتا دست سازه های انسانی 

در مقابل مناسک و سنت های مقدس دينی که در معابد صورت می گيرد و بسياری از اوقات 
د شومی  برگزاردور از چشم اهالی است مناسکی که در بيرون معابد با استفاده از می ُکشی 

  .مشارکت انبوه مردم را بهمراه دارد و طبيعتاً از عموميت و محبوبيت بسزائی برخورداراست

طبيعتاً محتوی روح مقدس يا خدا است که طی مراسم و نظم خاصی در می ُکشی يا سواری خدا 
  .بيرون پيش چشم مردم به گردش در می آيد

  

    موسی" پيمانجعبه "نظريه ی ارتباط تنگاتنگ می ُکشی و 

در زمان ) 5فرتور ("7خدای جعبه "يا " پيمانی جعبه "آن گونه که در تورات يهود آمده است 
محتوی سه قلم ابزار مقدس خدائی از جمله لوح ِگلی ده فرمان موسی، عصای آلون و  سی مو

  .بوده است) ؟(کوزه طالئی محتوی مواد خوراکی مانا

  

  

  

   ی  جعبه  نشان می دهد کتيبه ای که : باال  5555فرتور             

  ،است حال انتقال بر دوش پيروانخدا در                     

    محتوی يهود سه قلم ابزار خدائی : پائين                         

  .خدا جعبه ی                         

                                                

  

  

  

  

  

  

    

                                                   
7 Ark of the Convenant 
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لوح ده فرمان بوده است و در  دود بهسليمان تنها محشاه در زمان " جعبه ی خدا"اما محتوی 
اين جعبه نامعلوم می  سرنوشتد ودر دوران حضرت داو. اورشليم حفاظت می شده است قصر
. سانتی متر بوده است 120و بلندی  سانتی متر 80 یمتر، پهنا 2اين جعبه دارای طول  .دگرد

اهری اين جعبه، وجود ظشکل  .روی سقف اين جعبه دو مرغ با بال های گشوده تعبيه شده است
روی سقف آن و چوب های تعبيه شده در زير جعبه که برای ساده کردن مرغ های بال گشوده 

  .ينتو است که قابل تامل اندش حمل آن است نکات مشترک ساختاری اين جعبه با می ُکشی آئين

 ادعا شده 9دارد؟ آن گونه که در مرجع يهود " جعبه پيمان"اما چگونه می ُکشی ژاپن ريشه در 

در جزيره " 8اوسا هاچی مان"از معبد شينتوئی شی ژاپن است  اولين و اصيل ترين می کُ 
رونمائی تنديس بودا در  تبرای ادای احترام در مناسببوده است که ژاپن در جنوب کيوشوی 

وابستگان اين معبد از  خادمينمتوليان و  .به اين شهر آورده شده است معبد بزرگ شهر نارا
به جزاير ژاپن مهاجر  ی کشورهای آسيای ميانهی يهودی بودند که از خطه "9هاتا"کاهن بزرگ 

می ُکشی گردان  قالب اصلی می ُکشی و حتا مناسکهم کتاب فوق نتيجه می گيرد که  .نده بودکرد
  .باشدبوده " جعبه ی خدا"می تواند تقليدی از مراسم انتقال 

  

اما بهر  ستا همراه در شهرها و نقاط مختلف ژاپن با تفاوت هائیو حواشی آن گردش می ُکشی 
صورت تمام مناسک از تشريفات و نظم مشترکی پيروی می کنند که به طور مختصر توضيح 

  .داده می شود

  

  مناسک می ُکشی گردانتشريفات و 

سک شرکت می کنند بايد بدن خود را  اکسانی که در من -پيش از شروع مناسک می ُکشی گردان
  .بدهند) 10می سوگی(طهارت

پس از خواندن دعا و ورد بهمراه هی موروگی  که جذاب خدا نيز هست به  -به استقبال خدا رفتن
  .را انتظار می کشند روح مقدس يا خدامعابد می روند و نزول 

خدا را در معبد مورد استقبال قرار داده و برای او پيشکشی می گذارند و تا روز بعد  - نزول خدا
  .کنندو شروع مناسک می ُکشی در پيش او آتش روشن می 

 .با ساز و دهل و رقص به استقبال خدا می آيند و او را در می ُکشی قرار می دهند -روز مناسک

هی موروگی را می سوزانند و خدا را به می ُکشی گردان پس از اتمام مناسک  -اتمام مناسک
  .آسمان باز می گردانند

  

  .می پردازملف ژاپن در نقاط مختدر دنباله به معرفی چند مناسک می ُکشی گردان نمونه 

                                                   
8 宇 八幡宮＝Usa-hachiman-gu 
9 秦＝Qin-shin- huan-  هاتا از يهوديان قديمی است که در زمان پارت ها امپراتوری قدرتمندی را در چين تاسيس

مشتاقان در اين زمينه می توانند مقاله . او را از دانش آموخته های پرشيای باستان بشمار می آورند. می کند  
                                                                                .:            مربوطه را در لينک زير مطالعه کنند

http://shamogoloparvaneh.com/Japan-Ancient-Iran.pdf  
10 禊＝Misogi- در زير آب روان مانند آبشار يا در رودخانه . می سوگی طهارت پليدی های جسمانی و روحی است

.                                                                                                       رسم می سوگی انجام می گيرد  
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    11مراسم می ُکشی گردان در معبد سومی يوشی -1111

  . مراسم می ُکشی گردان در معبد سومی يوشی اوساکا از دو بخش تشکيل شده است

ماه ژوئيه تابستان در است که می ُکشی از آب پاک دريا  )يا می سوگی(مراسم اولی طهارت
به معنای " 12آرای شين جی می ُکشی"اين مراسم را . در روز دريا صورت می گيرد
بهدف آماده نمودن می ُکشی برای سفر آن هم و  ،دمی گوينمناسک مقدس شستشوی می ُکشی 

حرکت دادن ! البته طهارت دادن خدا جای تعجب دارد. است  به معبد ديگری در ماه آگوست
دان فعال کردن روح خدا برای ياری رساندن به آرزوی های حاجتمندر اين مراسم می ُکشی 

  .است

  .ويدئوی اين مراسم را در لينک زير مشاهده کنيد

http://www.youtube.com/embed/GA74f80EmuA  

  

در بخش دوم که در روز اول ماه آگوست برگزار می شود مراسم عبور دهی می ُکشی 
اين مراسم  .گری در شهر ساکای در جنوب اوساکا استاز رودخانه تا معبد ديطهارت يافته 

  .می گويندبه معنای عبور دهی می ُکشی " 13می ُکشی توگيو"را 

  .وديدئوی اين مراسم را در لينک زير مشاهده کنيد

http://www.youtube.com/embed/8NLDqOTjwKE  

 

  گردان دای اِدومی ُکشی  -2222

متوليان . در يک پارک شهر توکيو برگزار شده است" 14می ُکشی گردان دای اِدو"مراسم 
جالب است که اين مراسم بدون ارتباط . اين مراسم اتحاديه جشن های می ُکشی ذکر شده است

گستردگی تنوع آن را  نحوه برگزاری مراسم می ُکشی گردان. با معبد خاصی انجام می گيرد
در اين مراسم چند . جنبه تفريحی و جشن گونگی اين مراسم بيشتر چشمگير است. رساندمی 

می ُکشی شرکت دارد و عالوه بر حرکت فعاالنه ی آن بر دوش جوانان، آواز و صدای طبل 
ويديوی اين مراسم را در لينک زير مشاهده . و دست زدن ممتد بر شادمانی آن می افزايد

  .کنيد

http://www.youtube.com/watch?v=c3KROa0S_yw  

  

  می ُکشی گردی معبد کومانوسان شا -3333

سه در مجزا مناسک می ُکشی گردان در سه نوبت  16در استان نی گاتا 15معبد کومانوسان شا

                                                   
11 吉大社＝Sumiyoshi-taisha- خدای متعلق به . ی از معابد کهن در شهر اوساکا استمعبد سومی يوشی يک

.                                     اين معبد در رابطه با دريا نوردی، حافظ دريا نوردان و ديگری پشيبان امر زراعت است  
12 神輿洗神事＝Mikoshi-ari-shinji 
13 神輿渡御＝Mikoshi-togyo 

اصوال مراسم می ُکشی گردان در . کومت در صده های قرن هفتم ژاپن استاِدو پايخت ح. نام قديمی توکيو است" اِدو"  14
  .اين دوران بسيار رواج داشته است

15 熊野三社＝Kumano-sansha 
16 新潟県＝Niigata prefecture- استان نی گاتا در غرب ژاپن، استان جانبی دريای ژاپن است.  
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نوبت اول می ُکشی بوسيله کودکان، نوبت دوم بوسيله . ماه آگوست برگزار می کندروز از 
تفکيک جنسيتی و کودکان تنوع ديگری . زنان و نوبت سوم بوسيله مردان انجام می گيرد

اندازه می ُکشی برای هر گروه بفراخور توان . است در رسم می ُکشی گردان اين معبد
که با تمام قدرت  وی زير می ُکشی زنان را مشاهده کنيددر ويدي. متفاوت استجسمی آن ها 

خبر شود و به تحرک  روح مقدس را در خيابان ها به گردش در می آورند تا از اوضاع با
  . خود در راستای ياری اهالی بکوشد

event/details.php?main=-//www.tsunan.info/page_matsurihttp:

7&no=1251614263  

  

  .......ادامه دارد
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