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  1عمومی اطالعات
کوه های سرسبز و رودها، به جهت دارا بودن  )箕面市＝Minoh city(مينوءشهر  - 2تاريخ 

رياضت مناسک دينی و سکونت، انجام طبيعت غنی از دوران بسيار دور فضای مناسبی برای 
رفت و آمد مکرر دينمردان به اين خطه . بوده است عرفانی و اشراقیهای  های آئينی در مکتب

ابتداء موقعيت دهکده و سپس با پوشش . مناسبی برای اطراق و اقامت کرد کانبه تدريج آن را م
ً در اول دسامبر   .تبديل به شهر شد 1956سال دهکده های متعدد به بخش تبديل شد و نهايتا

   .مديريت شهرداری اداره می شود با مينوءشهر سال است که  57نزديک به 
ً قاطعی وجود دارد" مينوء"در زمينه ريشه نام  آبشار بسيار  مينوءدر بلندای کوه .  نظر نسبتا

ر د(بشمار می آيداين شهر دارد که يکی از جاذبه های گردشگری وجود  یئمعروف و دير پا
از آن جا که اين . )صفحات آينده به معرفی اين آبشار و موضوعات حاشيه ای آن می پردازيم

 )1فرتور ( )箕＝mi(الک غالت در کشاورزیفشان يا اباد سبدکفه بشکل  در عرض آن آبشار

   .3است  تشخيص داده شدهبر اين شهر برازنده  "مينوء"است نام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

             
    )4( Winnowing basketيا ) می(الک غالت يا فشاناادب سبد 1111فرتور                 

  
از شرق به  مينوء). 2فرتور (در شمال استان اوساکا قرار دارد مينوءشهر  -موقعيت جغرافيائی

کيلومتر طول دارد و از مساحتی برابر  11.7کيلومتر عرض و از شمال به جنوب  7.1غرب 
را کوه های سرسبز تشکيل می  مينوءدو سوم مساحت  .کيلوکتر مربع برخوردارست 47.84با 

 مينوءکه آبشار آن شهرت دارد برابر با يک پنجم کل مساحت شهر  مينوءمساحت پارک . دهد

                                                   
 :اطالعات عمومی ارايه شده در اين نوشتار اکثراً برگرفته از تارنمای رسمی شهر مينوء است  1

http://www.city.minoh.lg.jp/index.html  در اين تارنما دسترسی به اطالعات جامع مربوط به حوزه های مختلف
  .اقتصادی، سياسی، آموزشی و فرهنکی، گردشگری، حقوق بشر و بهداشت و درمان و غيره شهروندان امکان پذير است

2 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AE%95%E9%9D%A2%E7%94%BA 
3 http://www.city.minoh.lg.jp/shisei/profile/history.html 
4 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AE%95  
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  .است

  
در شمال استان اوساکا نشان داده شده  مينوءشهر  -نقشه استان اوساکا: نقشه ژاپن، راست: چپ 2222فرتور 

  .است

  
نفر  132827 مينوءجمعيت شهر کل  2013طبق سرشماری ماه فوريه سال  -ترکيب جمعيتی
   ).جدول. نگ(آن را شهروندان خارجی تشکيل می دهند% 1.7يا    2249بوده است که 

  
  زن  مرد  خانوار  %)100( 132827  کل جمعيت

  %)51(68935  %)49(63892  55831  %)98.3(130578  ژاپنی
  %)51(1160  %)49(1089  1730  %)1.7(2249  خارجی

  
مدرسه از مقطع  35بيش از  مينوءدر شهر  -موزشی، فرهنگی، بهداشتی و درمانآ مراکز

مطالعات دانشگاه اوساکا شامل دانشکده های  مينوءکمپس . دبستان تا دبيرستان وجود دارد
از مقطع ) آمريکائی(يک مجموعه آموزشی بين المللی. دمی باش از جمله زبان فارسیخارجی 

  .مشغول استبفعاليت  مينوءدبستان تا دبيرستان در 
هفت مرکز . پذيرای عالقه مندان به مطالعه و پژوهش است مينوءدر شهر عمومی هفت کتابخانه 

جهت  مينوءمرکز اجتماعات و آموزشهای عمومی در سرتاسر شهر  20ی، بيش از فرهنگ
  . و معقول قابل استفاده اند نازلاين مراکز با هزينه های بسيار . داير استاستفاده شهروندان 

تمام عادی و اورژانس ساعت پذيرای بيماران  24تخت  317با  مينوءبيمارستان عمومی شهر 

Minoh 
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عالوه بر بيمارستان عمومی شهر بيش از صد کلينيک بخش های  .بخش های کلينيکی است
  .ندمختلف طبی در نقاط گوناگون شهر آماده پذيرش بيماران ا

قوق بشر شهر دفتر ح. دی و انسانی نيز فعال استدر زمينه صيانت از حقوق شهرون مينوءشهر 
  .به روی مراجعه کنندگان باز است

" کئورناکاوای"و ) NewZealand, Hutt city(در زلند نو" هات"با دو شهر  مينوءشهر 
 .ت و همکاری امضا کرده استپيمان مودّ ) Mexico, Cuernavaca city(مکزيک

  : اطالع دهندهآدرس چند تارنمای 
http://www.city.minoh.lg.jp/                                   مينوءرسمی شهر  یتارنما 

http://www.minoh-hp.jp/OUTLINE/gaiyo.html مينوءبيمارستان عمومی شهر   

http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/minoh.html  مينوءکمپس  -دانشگاه اوساکا 

http://www.minoh.osaka.med.or.jp/iryokikan/index.html کلينيک ها 

http://www.sfs.osaka-u.ac.jp/user/persian/kenkyukai.html ايران شناسی مطالعات
  کانسای     

                                                                         
  .ندا شده نشان داده 3در فرتور  مينوءجاذبه های گردشگری شهر  -مينوءجاذبه های شهر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مينوءگردشگری در شهر های  جاذبه  3333فرتور 

    معبد ريوآن جی

    معبد کاتسواوجی

مينوءآبشار      

    معبد سای کوجی

مينوءايستگاه ترن      

    موزه حشرات

نوگوچی هيدئو ی مجسمه     

مينوءرودخانه      

    جاده پيک نيک
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منتهی به قله کوه مسير جاده ودر  مينوءپارک در  مينوءشهر جاذبه های  کلاکثر نزديک به  
هکتار  963به مساحت  مينوءپارک . متمرکز شده اند نام آور است مينوءجاده آبشار که به  مينوء

اين . روی استدقيقه پياده   60 کيلومتر يا 2.8تا آبشار بزرگ  مينوءاز ايستگاه ترن است و 
 1300در اين پارک بيش از . به عنوان پارک ملی به ثبت رسيده است 1967پارک در سال 

 وژاپنی ی  گونهاز جمله ميمون نوع حشره وحيوانات بسيار  3500از نوع گياه و گل، بيش 
در دنباله . ميليون نفر در سال از اين پارک ديدن می کنند 2حدود  .يافت شده است ها انواع ماهی

  .می پردازيمبسيار در مسير جاده آبشار جاذبه های به معرفی مختصر 

  
＝役行者(اِن نوگيوجا کاهن ميالدی 650در سال  -)龍安寺＝Ryu-an-ji(معبد ريوآن جی

En-no-gyo-ja(  رياضت می دعاخوانی و بمدت طوالنی به  مينوءکوه طبيعت سرسبز در مسير
به حقيقت و الهام از او ) 弁財天＝Benzaiten(بِن زای تن بانوايزد در نهايت با کمک . پردازد

نام  "مينوءمعبد "معبدی که او برای برگزاری مناسک آئين خود تاسيس می کند . می رسدالهوتی 
. يا معبد آراميدن اژدها تغيير نام می دهد) 4فرتور (" ريوآن جی"اين معبد بعداً به . داشته است

بِن . ، آب و طراوت بشمار می آيد)5نوازنده بی وا(خدای موسيقی )5فرتور (بِن زای تنبانو ايزد 
که  استی ايرانی  )Anahita(هندی و آناهيتا )Saraswati(سواتیرامترادف با سا زای تِن

 يکی از  ريوآن جیدر معبد  بِن زای تِنمجمسه . همگی از خصوصيات مشترکی برخوردارند
بشمار می نيز يکی از هفت خدای بخت  بِن زای تِن. قديمی استمهم های هنری بسيار دست آورد

 ).11فرتور (آيد
 
 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

   .مينوءدقيقه پياده از ايستگاه  15151515 - معبد ريوآن جی 4444فرتور 
                              بانو بِن زای ِتن با آلت موسيقی بی وا ايزد مجسمه  5555فرتور                                                      

  بِن زای تِن خدای موسيقی، . در دست در معبد ريوآن جی                                                        

    .آب و طراوت است                                                        

                                                   
از چين به ژاپن معرفی می شود و طبق نظر پژوهشگران ريشه ساختاری در باربط  )Biwa(" بی وا "آلت موسيقی   5

  .ايرانی يا اود دارد
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 آن آئينی ويژه مناسک در هم کيش از سراسر ژاپن به اين معبد می آيند و  کاهنانهر ساله  
مهم ترين مراسم مقدسی که برگزار می شود برپائی آتش مقدس و رهائی بخش . می کنند شرکت
تحت " گوما"به معنی بزرگ است و " دای"واژه  .است )大護摩＝Dai-goma(گوما دایبه نام 

يا  )1پی نوشت  .نگ()Homa("هما"ترجمه ی آوائی واژه  گوما . الفظی به معنای اتصال است
در آئين هندو " هما"مراسم .  در زبان سانسکريت است )Homam("همام"يا ) Huma("هوما"

سر به آن که در شعله های  باورمندانت اآرزوها و حاج سپردنو آتش  افروختنمناسک همان 
معبود خود  شعله آتش واسطه ميان زمين و آسمان، يا اتصال دهنده انسان ها با .می کشدآسمان 

 . )2پی نوشت . نگ(.است ه اميد تحقق آرزوها بوسيله معبود آسمانیب .در آسمان تعبير می شود
 15هر ساله سه بار در ی هندو است "هما"که ترجمانی از مراسم دای گوما مراسم آتش افروزی 

                          . گوشه ای از اين مراسم را نشان می دهد 5فرتور . نوامبر انجام می گيرد 7ژوئيه و  7آوريل، 
  

  )تصاوير از نگارنده است(.در معبد ريوآن جی" دای گوما"مراسم آتش افروزی  5555فرتور 

  
راه ( )修験道＝Shugendo(شوگن دورواج دارد ريشه در مکتب  ريوآن جیآئينی که در معبد 
يک فرقه دينی  شوِگن دو. اسرار در آئين بزرگ بوديسم داردمکتب شاخه ی ) ممارست و آزمون

که برای جامد و ژاپن  神道＝Shinto)(شينتویاست که از تلفيق بوديسم و آئين بومی باستانی 
＝山伏(يامابوشیرا  شوگن دو کاهنان. شکل گرفته استجاندار عامل جنبانده معتقد است 

Yama-bushi() ها در يونيفرم های ويژه با رياضت در پيمايش  يامابوشی .می نامند )6فرتور
و زمزمه اوراد راه های صعب العبور کوهستانی 

در حالت وجد را تجربه می کنند و  و دعا خوانی 
تکرار تجربه های خود دسترسی به حقيقت مطلق 

  .ندآرزو می کنرا 
  
  

يک که توسط کمان گيری مراسم ويژه ی  6666فرتور 

  .در حال برگزاری است جیدر معبد ريوآن " يامابوشی"
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  :ويدئوی مراسم دای گوما را در لينک زير مشاهده کنيد
http://www.nanokaichi.com/ryuanji/gomaku/gomaku.html#  

  
بتازگی  ريوآن جیحياط  معبد اصلی و در محوطهساختمان جلوی  -با هوشبچه ميمون سه 

شده منقوش در حالت های گوناگون  بچه سه ميمون پيکره ستونی ديده می شود که بر روی آن 
  ).7فرتور (است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توضيح(.نقش سه ميمون با هوش و اژدها بر روی ستونی در معبد ريوآن جی  7777فرتور          

  .نقش اژدها نماد معبد است .)اين نقوش را در متن مطالعه کنيد                     

  
اولين ميمون با دست های خود چشم ها را، دومين ميمون دهان خود را و  از چپ به راست

به ژاپنی می زارو، را حالت های سه ميمون . سومين ميمون گوش های خود را پوشيده اند
می ) 見ざる、言わざる、聞かざる＝Mizaru-Iwazaru-Kikazaru6(ايوازارو، کيکازارو

رتيب به معنای پرهيز از ديدن بدی ها، حالت های چشم بسته، دهان بسته و گوش بسته به ت .گويند
  . پرهيز از گفتن بدی ها و پرهيز از شنيدن بدی هاست

)See No Evil, Speak No Evil, Hear No Evil7()悪を見るな、悪を言うな、悪を聞

くな(  تداعی آموزش اخالقی پسنديده ای است که در آئين بوديسم رواج داشته و بهمراه حالت ها
کتيبه و نقوش اين سه ميمون که به . به ژاپن منتقل می شودفريضه های دينی از طريق چين 

   . در کشورهای مختلف بخصوص در هند باستان ديده شده استهوش معروفند  ميمون های با

                                                   
6 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E7%8C%BF 
7http://www.richardcassaro.com/the-secret-occult-meaning-of-the-three-wise-monkeys%
E2%80%94hidden-by-the-elite-2 



8 
 

موسس  )8فرتور(اِن نو گيوجا کاهناين معبد نيز بوسيله  -)西江寺＝Saikoji(معبد سای کوجی
ميالدی مصادف با صدارت  658عرفانی در سال برای رياضت و ادای مناسک  شوگن دوآئين 

تاسيس  )西明天皇＝Saimyo-tenno(8يوی سای ماولين امپراتور زن در ژاپن باستان، 
  . )9فرتور (شد
 

  
  
 
 
 
  

                      
        

                                         

  
  
   

  .اِن نو گيوجا 8888فرتور      .مينوءدقيقه پياده از ايستگاه  5555 -مينوءمعبد سای کوجی در شهر   9999فرتور     

  
مشغول رياضت در کوه های  )3پی نوشت . نگ(اِن نوگيوجاکه  هنگامیروايت است روزی 

بوده است پيرمردی نورانی بر او ظاهر می شود و به او اصرار می کند تا آن محل را  مينوء
گانه خدای  تناسخاين پيرمرد . مکانی برای اجابت حاجات و تسکين و رهائی مريدان مقرر نمايد

خدای دانش و خرد در آئين هندوی هند و  شيوافرزند ، )Vinayaka(ويناياکايا  )Ganesha9(شا
پيکر غير واقعی . در هند اين خدا با پيکری متشکل از سر فيل و تنه انسان ظاهر می شود. است

اين خدا نشان از آغوش گيری زن ومرد است که در ژاپن نماد پيوند زناشوئی، آسانی زايمان و 
  . ولد تعبير می شود و زاد تشويق

مورد  Mahaa-kaala يا )大黒天＝Daikokuten(دای کوکوتِنديگری به نام  معبوددر اين معبد 
 در آئين هندو خدای. خدای تخريب است شيوا تناسخيا ايزد در آئين هندو  معبوداين . ستايش است

و حمايت او سبب پيروزی در جنگ و مکنت شده است  جنگ و ثروت شمرده میخشمگين  سياه
＝大国主命(اوکونی نوشیتلفيق اين خدا با پس از در قرن چهارده اما . بوده است

Okuni-nushi-mikoto(  با چهره ماليم و  شينتوخدای سازنده مجموع الجزاير ژاپن در آئين
کاله مشاهده می شود  10همان گونه که در فرتور  .به خدای بخت و سعادت بدل می شودمهربان 

                                                   
است که به باور پژوهشگران در حوزه فرهنگی بسيار " آسکا"قرن هفتم ميالدی در ژاپن باستان مصادف با دوران    8

کوجی پژوهشگر ژاپنی تبار امپراتور سای ميو را در اقوام ايرانی باستان می تسوتومو .  متاثر از ايران باستان بوده است
  .داند

久慈力 シルクロード渡来人が建国した日本,P43ー現代書館、2006 
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Vinayaka 
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روی شانه چپ خود انبانی را در دست راست چکش و بر سر،  )کاله ميترا(کالغی يا فريجی
دای که ) 11فرتور (هفت خدای بخت وجود دارد  .کيسه های برنج نشسته استدارد و روی 

 .ی اين جمع استايزد بانو بِن زای تِناست و تنها آن خدای مرد يکی از شش  کوکوتن
  
  

دای کوکوتِن يکی از هفت خدای  10101010فرتور                            .کشتی حامل هفت خدای بخت 11111111فرتور 

  .بخت

  

آئينی با مديريت اين معبد در طول سال برگزار می شود که مورد توجه شهروندان قرار  جشندو 
  .می گيرد

مجريان با پوشش اکتبر هر سال  16و  15در است که ) 天狗＝Tengu(10تِن گوفستيوال  -1
. معنای شيطان يا ديو آسمانی را دارد تِن گو. ب شادمانی شهروندان می شوندبنقاب های ويژه س

獅子(سرخ رنگی که بينی درازی دارد و ديگری بشکل حيوان تخيلی شير مانندینقاب ا مردانی ب

＝shishi(  ماليمت می را دنبال می کنند و با نی های مخصوصی آن ها را به کودکان و زنان
از آن ها و القای هوشمندی برای آن ها، از زدن کودکان زدودن پليدی ها و ناهنجاری ها . زنند

  . با هوش برای آن هاستسالم زدن زن ها آرزوی داشتن فرزندان  طرفی 
خانه ها آرزوی  برای ساکنين نداناز آن پس نقاب داران به منازل سر می زنند و با ورد خو

  :ويدئوی اين جشن را در لينک زير مشاهده کنيد. بيماری می کنندعاری از خطر و  زندگی بی
http://www.nanokaichi.com/saikouji/tengumatsuri/tengu_flv.html                                                           

  
  

                                                                                                

                                                   
10 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%8B%97 
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     نقاب شی شی    وگنقاب تِن 

  
  
  
  
  
بمديريت اين معبد برگزار می شود پرستاری از حشرات جشن يا مناسک آئينی ديگری که  -2

روايت . پرستاری از حشرات کنايه ای برای پرستاری و مواضبت از تمام جانداران است .است
کوزه ای به  ده قرن پيشردر چها) 行基菩薩＝Gyoki-bosatsu(گيوکی بوساتسواست که دينمرد 

. جمع می کرد و در کوزه می انداخترا کمر بسته بود و هر جائی که قدم ميزد الشه حشرات 
سال پيش جشن  75حرکت اين دينمرد الهامی برای نگاهداری از جانوران شد و از حدود 

جشن حشرات در اولين روزهای شنبه و يکشنبه ماه اکتبر در . پرستاری از حشرات رايج شد
رو چای رفه های تزئين گل، نشست های سدر اين روز غ .برگزار می شود سای کوجیمعبد 

  . می شود گشادهسبز و موسيقی و غيره 
  

در جاده آبشار سنگ غول پيکری وجود دارد که الک پشت گونه به نظر می  -سنگ الک پشتی
روايت است . ه استشهرت يافت )12فرتور (11تعبير به سنگ الک پشتی بر اساس اينآيد و 

برای سال  ،آئينی بوده استسرگرم رياضت های ) موسس فرقه شوگن دو(اِن نوگيوجازمانی که 
بسيار دلتنگ از  اِن نوگيوجامادر . وقت نمی کرده است مادر خود را مالقات کند ی متمادیها

  . نايل می آيدفرزند خود  و به مالقاتخود را بشکل الک پشت در می آورد  ،دوری فرزند
  
  
  
  
  
   سنگ الک   12121212فرتور   

  .پشتی
  
  
  
  
  

  

                                                   
11http://www1a.biglobe.ne.jp/minoh-kankou-mvg/takimiti-epsd/takimiti-epsd1/takimich
i.htm 
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) モミジ=momiji("مومی جی"های رنگين دلپذير درخت افرابرگ  -مينوءشهر  نينماد گياه

بخصوص راه  مينوءزينت بخش شهر  )فصل پائيز(در اواخر ماه نوامبر و اوايل ماه دسامبر
برگ ها در ابتداء زرد رنگند و بمرور سرخ و . )14 فرتور(است مينوءکوهستانی منتهی به کوه 

オオモ(او مومی جی. است مينوءنماد گياهی شهر  مومی جیدو نوع برگ . سرخ تر می شوند

ミジ=o-momiji(  ای روها مومی جیکه بين هفت تا نه شيار دارد و ديگری)イロハモミジ

＝iroha-momiji( دار است که بين پنج تا هفت شيار دارد ولی دنده) مغازه های  .)13فرتور
را در روغن سرخ می  مومی جیوجود دارد که برگ های  مينوء آبشاربسياری در طول جاده 

در برای يکسال را زمانی که زرد رنگ هستند  مومی جیبرگ های  .کنند و بفروش می رسانند
برگ های سرخ رنگ خاصيت غذائی . )13فرتور (دنآب نمک می خوابانند و سپس سرخ می کن

  .دنندار
  
  
  
  
  
  
  
  

  ای رو ها مومی جی : اومومی جی،  چپ: راست -دو نوع مومی جی 11113333فرتور               

  

  
     رنگارنگ در متنوع درخت های افرا با برگ های : مومی جی سرخ کرده قابل خوردن، چپ: راست  11114444فرتور 

        .پائيز فصل
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قبل از سنگ غول پيکر الک پشتی مجسمه  مسافتی -)15فرتور (مجسمه دکتر هيدئو نوگوچی
به نمايش  مينوءدر جاده آبشار  چیگوهيدئو نوعلت اين که مجسمه . قرار دارد هيدئو نوگوچی

 مينوءاز بازديد اين ميکروب شناس معروف ژاپنی به همراه مادر خود يادگار گذاشته شده است 
چشم بر جهان می گشايد و پس در استان هيروشيما  1876در سال  12نوگوچیدکتر . بوده است

از تحصيل در دانشگاه ژاپن و پژوهش های ميکروب شناسی در آمريکا به آفريقا می رود و 
صاحب تحقيقات بسيار  نوگوچی. تمرکز تحقيقات خود را روی ميکروب تب زرد قرار می دهد

ه نوبل وسيع و ارزشمندی در زمينه ميکروب شناسی است و برای سه بار نامزد دريافت جايز
سالگی چشم از  51در سن  1928او در نهايت به تب زرد مبتال می شود و در سال . بوده است

به ژاپن بر می گردد  در آمريکاو تحقيق سال اقامت  15از  پس نوگوچیدکتر . جهان بر می بندد
فرزند بسيار  نوگوچیمادر  .بازديد می کند مينوءاز بهمراه مادر سالخورده و از پا افتاده خود و 

از مادر  به جهت دلجوئی نوگوچی .بوده است اواز دوری دلتنگ خود را دوست می داشته و 
مجسمه . بازديد می کند مينوءکشيدن از بدوش با او را که توانائی راه رفتن نداشته است خود 

 شدهبه نمايش گذاشته  مينوءدر جاده آبشار  دارددر حالی که مادر خود را بر دوش  نوگوچی
  .)16فرتور (است

  
   

                     

  
  
  
  
  
  
اسکناس  یتصوير دکتر نوگوچی رو: راست  11115555فرتور   

  .مجسمه نوگوچی در جاده آبشار: ، چپينی1000100010001000
 
    
    
    

  استاد نوگوچی در حال 11116666فرتور 

    بدوش کشيدن مادر خود

    
    
    
    

                                                   
12 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E5%8F%A3%E8%8B%B1%E4%B8%96 
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تان عصر باسروايت است که در  - )唐人戻り岩＝To-jin-modori-iwa(توجين مودوری ايوا
اما . قصد بازديد از آن را می کند مينوء آبشاربا آگاهی از شهرت جاده  یچين شخص معتبر و مهم

سنگ های غول پيکری مواجه می شود که مانع  استانی بهپس از طی فاصله ای از اين جاده کو
د می غول پيکر دچار ترس و تردي اين شخص چينی با مشاهده سخره ها ی. از عبور او می شوند

به معنای ) 唐人＝To-jin(توجين. شود و از ادامه سفر صرف نظر می کند و بر می گردد
岩(ايواو به معنای بازگشت  )戻り＝modori(مودوری، )نگاز سلسله تا شايد(شخصی چينی

＝iwa (به معنای سنگ يا سخره است) 17فرتور(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    .اتوجين مودوری ايو  11117777فرتور                                 

  
در جاده آبشار تابلوی بسيار عجيبی ديده شده است که اگر با دقت و  - ؟مينوءسنگسار در 

تابلوی  18فرتور . چه بسا بسيار ساده از کنار آن ميگذريم پی گير آن نشويمکنجکاوی شايسته 
است ولی هستند نگارنده تا بحال به چنين تابلوئی برخورد نکرده . نشان می دهدرا مذبور 

  .13کنجکاوانی که به شرح تابلو پرداخته اند
خوانده می ) 石子詰＝ishi-ko-zume(زومه -ايشی کوعبارتی که روی تابلو نوشته شده است، 

طبق نتيجه بررسی اعالم شده احياناً . را دارد" پُر کردن با سنگ ريزه"اين عبارت معنای . شود
در دوران باستان گودالی چال . گسار انجام شده استدر محل استقرار اين تابلو اعدام بروش سن

می کردند و شخص مجرم را با دست و پای بسته در درون آن قرار می دادند و با پرتاب سنگ 
 .به او  حکم اعدام را اجرا می کردند

                                                   
13 http://momiji22hk.blog113.fc2.com/blog-entry-146.html 
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                            .زومه -کو - تابلوی ايشی 11118888فرتور                                      

  
معروفترين . عمل زنده به گور کردن شخص مجرم در نقاط مختلف ژاپن انجام می گرفته است 

 )春日大社＝kasuga-taisha(تايشاکاسوگاآن اعدامی بوده است که در نارا نزديک معبد 
 14طبق اسناد موجود. صورت گرفته و روح و روان مردم بشر دوست را جريحه دار کرده است

است متوجه می شود يک آهو  بوده اقک معبد در ات سرگرم درس خواندنکه ساله ای  13کودک 
کودک که بسيار آزرده شده است قلم خود را . دفترچه او را می بلعدشود و می  اتاقکوارد 

آهو برخورد می کند و آهو را نقش  محل حساسی کند و تصادفاً قلم او به بسوی آهو پرتاب م
و مهمتر از انسان چون همزمان آهو به عنوان فرستاده خدا . زمين کرده سبب مرگ آن می شود

او در آغوش آهو را الشه کودک را در حالی که د نتعبير شده است در زمين گودالی چال می کن
مومی درخت يک مادر دلسوخته کودک بعدها . همزمان درون گودال دفن می کنند اده انددقرار 

    . در ادبيات باستان ژاپن شهرت پيدا می کند مومی جی و آهودر محل ميکارد که آرم  جی
  

ارتفاع . است مينوءبه عبارتی کعبه ی پارک طبيعی ) 19فرتور (مينوءآبشار  - مينوءآبشار 
متری سرچشمه  680از ارتفاع آب آبشار . متر تخمين زده می شود 5متر و پهنای آن  33آبشار 

رنگ سفيد نقره فام آب آن  .جريان می يابدکيلومتر  15.4 مسافت تا مينوء در رودخانهگرفته و 
همان گونه که در صفحات پيشين توضيح داده شد . ظاهراً از کشش روحانی برخوردارستنيز 

  .تعيين نام شهر مينوء بوده استاين آبشار الهام بخش ناظران در 
  .دقيقه راه پيمائی است 45کيلومتر يا  2.8از ايستگاه مينوء تا آبشار 

را طهارت می داده است رياضت کشی و در نهايت  شوگن دون فرقه کاهنانه فقط  مينوءآبشار 
  .راه منتهی به حقيقت مطلق را برای آن ها هموار می کرده است

در زير آبشار خود را از پليدی ها، ناپاکی های جسمانی و روانی  شوگن دورياضت کشان 
طهارت می دادند و ريزش حجم سنگين آن را بر روی تن تحمل می کردند و بدينوسيله خود را 

  .آماده سختی ها و مشقات زندگی می کردند
                                                   
14 http://www.geocities.jp/kyoketu/6102.html 
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  .متر پهنا 5555متر ارتفاع،  33333333 -مينوءآبشار  11119999فرتور            

               
) 禊払い＝misogi-barai("سوگیمی طهارات "در زير آب روان ن را کاهنااين عمل عبادی 

در زير همين آبشار  "ريوآن جی"و  "سای کوجی"موسس دو معبد  اِن نو گيوجا کاهن .گويندمی 
  .استو حقيقت مطلق را تجربه کرده ه به عبادت پرداخت

  
دقيقه پياده روی،  120تا معبد  مينوءاز ايستگاه ترن  -)勝尾寺＝katsu-o-ji(جیمعبد کاتسو او

 727مناسک عبادی در کوه توسط مغ های بودائی در سال . دارددقيقه فاصله  20با خودرو 
معبد تازه بنا شده به . ميالدی می شود 765ميالدی پيش درآمدی برای بنای اين معبد در سال 

مترادف با مايتريا  می روکو. ناميده می شده است )弥勒寺＝Miroku-ji(می روکوجیمعبد 
)Maitreya( ايزد مهر ی هندی يا)مجسمه های بوديسم ژاپنی با ورود .  ی ايرانی است)ميترا

به  می روکو .دولتی اين کشور تبديل می شودو   رسمیتابان و اعتقادات عرفانی مايتريا به آئين 
ميليارد سال در آينده ظاهر شود و مردم  5.67پس از  او قرار است. آينده لقب گرفته استی بودا
  . )مفهم مهدويت دربوديسم؟(از درد و رنج های زندگی رها سازدرا 
 کاتسواوجیاما در طی رخدادهای تاريخی اجتماعی در رابطه با امپراتور وقت اين معبد به   

که چرا صورت می گيرد تغيير نام معبد به درخواست امپراتور به اين جهت . تغيير نام می دهد
دعاهای مغ های اين معبد امپراتور را از بيماری صعب العالجی که دچارش شده بوده است 

پيروزی در . به معنای معبدی که پيروزی به ارمغان می آورد اوجیوکاتس. داده استنجات 
پيروزی در تشکيل خانواده، پيروزی در ازدواج، پيروزی در عشق و عاشقی، کسب و کار، 

بيماری و غيره  مبارزه باپيروزی در پيروزی در مسابقات ورزشی، يروزی در امتحانات، پ
پيروزی نايل می  درجهبر حسب حاجت خود به  )20فرتور (بازديد کنندگان از اين معبد. است
   .آيند
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  .معبد کاتسواوجی  20202020فرتور                               
  

که ميان بوديسم و آئين سنتی و سازشی  معبد بودائی است اما پس از صلح کاتسواوجیگو اين که 
 از نوع متنوعتجسمی ژاپن شينتو بر قرار می شود اين معبد هم از محتويات اعتقادی و نمادهای 

بوضوح  کاتسواوجیتلفيق آئين بوديسم و شينتو در معبد . می شود برخوردارو غيره شينتوئيسم 
که به عبارتی دروازه معابد  )21فرتور ()鳥居＝Tori-i(ازه توری ایدرو  .قابل تبيين است

سرور مقدس اين معبد يازده چهره هزار  .مشاهده می شود کاتسواوجیشينتوئيسم است در معبد 
 .است )十一面千手観世音菩薩＝juichimen-sente-gunzenon-bosatsu( دست

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
                   

                    
  

  .دروازه توری ای  22221111فرتور                  
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پس از برآورده شدن آرزوهايشان به نشانه سپاس عروسک  کاتسواوجی معبدبازديد کنندگان 
عروسک های  در گوشه و کنار معبد. را به معبد هديه می کنند )ダルマ＝daruma(داروما
  .مشاهده می شود) 22فرتور (داروما

  

  .در اتاقکی در معبد کاتسواوجی داروماهای عروسک  22222222فرتور                       

  

 نذِ موسس آئين  دارومابودااز روی چهره و شمايل نمادين بودای اعظم  عروسک های داروما
را هندی می دانند اما برخی او را  داروما بودابرخی از پژوهشگران تبار . ندساخته شده اژاپن 

روايت است که . بودای چشم آبی می دانند که از سرزمين های آسيای ميانه به ژاپن آمده است
. آنقدر نشسته به عبادت پرداخته است که دست و پايش پوسيده و از تنش جدا شده اند بودا داروما 

 بودا داروما .ندا )23فرتور (ابودا دارومو شمايل  ینوع زندگتداعی داروما عروسک های 
، خود را فدای حقيقت مطلق کردن را داده و آرزوهای مفرط فردی درس فائق آمدن بر خود

  .است
  
  
  
  

  22223333فرتور     

  .)Buddhadarma(بوداداروما
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 دايره"يک سازه سنگی ويژه ای وجود دارد که به در محوطه معبد  -خرد دايره های سنگفرش
  . )24فرتور (مشهور است"  خرد های سنگفرش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .خرد های سنگفرش دايره  22224444فرتور                            

  
در ساختمان اصلی معبد دور اين سازه سنگی طواف می کنند و بازديدکنندکان پس از کسب فيض 

دواير بر روی گردش ورود و از پس . بی را تجربه می کنندلبدين وسيله آرامش و صلح ق
و تماس با سه ستون سنگی مرکزی از سمت چپ روی دواير  جهت راست از یسنگهفتگانه 

می توان به دعاخوانی، در طول مدت گردش . سنگی به طرف در ورودی بازگشت می کنيم
چنين سنگفرش هائی در جاهای ديگر ژاپن يا حتا (.پرداختو حتا تفريح عبادت و مراقبه 

ارتباط فرهنگی ميان آن ها نياز به پژوهش بيشتر دارد که . است کشورهای ديگر هم ديده شده
  .)فعال از حوصله اين نوشتار خارج است

  
در مجاور ساختمان اصلی معبد مجسمه ايزدبانوئی قرار دارد که کودکان خردسال  -فرشته اطفال

فرشته اطفال ناميده می شود و حافظ ايزدبانو اين . را در بغل و دست های خود حفاظت می کند
در عصر باستان  .اند کردهدر شکم مادر فوت قبل از تولد که سقط شده اند يا است اطفالی روح 

گناه اطفال را در جريان آب رها می کردند و با احساس شرمندگی و  یمادران چنين اطفال
اطفال "اين اطفال را . کردند جلوگيری میدر انظار عمومی  اتفاقاين بر مال شدن بدينوسيله از 

نهاد های دينی برای همدردی با مادران و تسکين روانی و روحی آن ها در . نيز می گويند" آب
معابد غرفه ای را تشکيل دادند تا مادران با صدقه دادن و فديه کردن خاطر خود را تسکين  

. ری مشاهده شده استاست که در معبد ديگآب فرتور زير نمونه ی يک فرشته اطفال (. دهند
  .)بمحض دسترسی به فرشته اطفال در معبد کاتسواوجی در اين نوشتار معرفی می شود
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    .اطفال آب -فرشته ناظر اطفال  22225555فرتور                            

 
در طبقه زير زمين سالن مرکز  مينوءدر مجاورت ايستگاه ترن  -مينوءشهر گالری اسناد 

فرهنگی شهر گالری وجود دارد که اسناد مربوط به طرز زندگی و ابزار کشاورزی شهروندان 
بازديدکنندگان قرار  ديد بمعرضده و به صورت رايگان کررا از حدود سد سال پيش جمع آوری 

بهمراه می کرده اند زندگی در آن وقت شهروندان  ی که اکثردر اين گالری نمونه ی اتاق. داده اند
 شهروندانکه  یانواع ابزاردر سالن گالری . شان به نمايش گذاشته شده استاسباب خانه 

  .بنمايش گذاشته شده است نيزمورد استفاده قرار می دادند  برنجدر کشت  بخصوص
   

  
  
  
  
  
  
  

ابزار زراعی در   22226666فرتور 

  .مينوءگالری اسناد شهر 
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سکه های  ،از جمله آئينه هاعالوه بر اسناد ياد شده اقالم باستان شناسی شهر مينو  در اين گالری
که بمرور در نقاط مختلف شهر کشف شده اند نيز جمع آوری شده و ظروف ِگلی و سنگی باستان 

يکی از سه ابزاری است که از طرف ايزد ) 27فرتور (آئينهيا ) 鏡＝Kagami(کاگامی. است
، به عاريت گذاشته می شودبانو آماتراس به امپراتور روی زمين که فرزند خوانده خود می داند 

بتواند به اتکا آن اقتدار خود را بر روی در ضمن تا هم نشانه ارتباطش با آسمان به اثبات برسد و 
  . استحکام بخشدزمين 

  
  
  

                  
                  

  
  
  

   .کاگامینمونه ی يک   22227777فرتور                                    

  
وساناگی کو ديگری يا مهره  )勾玉＝Magatama(ماگاتامادو ابزار ديگر يکی  بد نيست بدانيد

از تقدس آسمانی همچنان شمشير است که يا ) 草薙の剣＝kusanagi-no-ken(کن -ون -
از نگارنده اين حوزه می توانند به مقاله مربوطه  درمطالعه عالقه مندان . برخوردار بوده اند

  .15نگاه کنند
ترين عصر جومون  تا  یاجتماعی و روش زندگی مردم ژاپن از قديممناسبات  چهتاريخمرور 

فهرست وار با استفاده از هنر ترسيم روی که در اين گالری عرضه ديگری است عصر حاضر 
  .است شده بنمايش گذاشتهشيشه 

  
اين معبد خارج از جاده آبشار در منطقه شمال  -)帝釈寺＝Taishaku-ji(معبد تای شاکوجی

اسناد تاريخی حکايت می . ساله برخوردارست 1300از قدمت . شرقی شهر مينوء قرار دارد
که خود يکی از پيشکسوتان در ) 聖徳太子＝Shotoku-taishi(شوتوکوتايشیکنند شاهزاده 

شاهزاده برای ساختن معبد . اشاعه آئين بوديسم در ژاپن بوده است اين معبد را ساخته است
در جنوب اوساکا دستور می دهد از چوب ) 四天王寺＝Shitenno-ji(شی تن نوجیمعروف 

 ای شاکوتاما متوجه می شود که خدای آسمان ها بهمراه فرشته . درخت های مينوء استفاده کنند
در عوض . او را از قطع درختان مينوء منع می کنندشديداً در خواب بر او ظاهر شده اند و 

. تا بموفقيت نايل آيداو را در فعاليتش ياری دهند قول می دهند  ، آن هاپيروی از نصيحت خدايان
را می سازد  )28فرتور (16تای شاکوجیشاهزاده از کرده خود پشيمان می شود در عوض معبد 

                                                   
15 http://www.shamogoloparvaneh.com/Godstool.pdf 
16 http://www12.plala.or.jp/HOUJI/otera-2/newpage552.htm 
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  .را با دست خود می تراشد 17تای شاکومقدس  تنديسو 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                     .مينوء )粟生外院＝粟生外院＝粟生外院＝粟生外院＝AoAoAoAo----geingeingeingein(آاوگ اينمعبد تای شاکوجی در   22228888فرتور                        
  

ی آئين بوديسم  )真言宗＝Shin-gon-shu(شين گون شوواساس اعتقادات اين معبد شاخه دين 
مهمترين و رايج ترين مناسک آئينی که در اين معبد برگزار می شود همان آتش افروزی . است
که در در روز دوم از ماه فوريه . برگزار می شد ريوآن جی است که در معبد) هما(گوما

صورت می گيرد و گوما مراسم آتش افروزی گاهشمار قديم آغاز سال نو تعبير می شده است 
護(در سال جديد خود را روی تخته چوب های مخصوص  يمنیحاجت مندان آرزوی سالمتی و ا

摩木＝Goma-gi (  بهمراه شعله های برای تخقق می اندازند تا  گومامی نويسند و در آتش
در اين روز به جشن يا دعاخوانی  گومامراسم . بسوی فرشته گان آسمان پرواز کنندسرکشيده 

  . ستاره نيز معروف است
از با پای برهنه داوطلب و مردم عادی  يامابوشیپس از فروکش کردن شعله های آتش کاهنان 

اين  .را تجربه می کنندرياضت بدين وسيله تحمل سختی و روی آتش باقی مانده عبور می کنند و 
آتش نماد . می گويند يا عبور از روی آتش) 29فرتور ()火渡り＝hi-watari(هی واتاریحرکت را 

از روی آتش عبور کردن تالش در کسب اين نيرو و . حرارت و نيرو قلمداد می گرددپاکی، 
  .الهام از پاکی آن است

＝節分(ستسوبونمراسم ديگری که اين معبد در روز دوم فوريه برگزار می کند رسم 

Setsubun( رسم ماه فوريه . اين رسم معموال در روز قبل آغاز فصل صورت می گيرد .است
  .آغاز فصل بهار و سال نو تعبير می شود منادی ستسوبون

                                                   
) غرش آسمان(خدای تندر )Indra(تای شاکو ايزدی در آئين هندو و استوره های هندی است و مترادف با ايزد ايندرا  17

بدانيد  بد نيست. تای شاکو با دشمن خود آسورا يا اهريمن می جنگد که نشانه همآوردی نيک و بد با هم است. دربهشت
  .مترادف ايندرا اهورامزدای ايرانی است
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  .در معبد تای شاکوجی) هی واتاری(عبور از روی آتش  22229999فرتور                         

  
دانه های سويا را به بيرون پرتاب می کنند با اين آرزو که پليدی ها را از خود دور در اين روز 

اُنی وا سوتو، "در حين پرتاب دانه ها ورد . فراخوانندبه خانه خود کنند و بخت و سعادت را 
اين . زمزمه می کنند) 鬼は外、福は内=Oni-wa-soto, fuku-wa-uchi("فوکو وا اوچی

پر بار بدين وسيله سالی بی دغدغه و . است" ديو بُرو  بيرون، سعادت بيا تو"عبارت به معنای 
  .را آرزو می کنند
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  پی نوشت ها
  

ی هندوها اشاره به مراسم عبادی و دعاگزاری از راه برافروزی آتش و در بوديسم "هما" -1111

  .همانا خود مراسم آتش افروزی است" هما"ژاپنی 
اين مرغ بلند پرواز خيالی . ی ايرانيان هم در فرهنگ اين کشور جايگاهی بس رفيع دارد"هما"

سيمرغ مرغ انتزاعی گسترده پر در . ، زنخدای ايران باستان است"سيمرغ"نام ديگرش همان 
فرهنگ ايرانيان باستان نماد هم آهنگی، پرورش، نوزائی و تکامل بوده است، که با سوزاندن 

گو اين که سيمرغ در ورای . پرش برای ياری رساندن در هر کوی و برزنی حاضر ميشود
پهنای جهان و فضای  قله های بلند البرز آشيانه دارد هم در اعماق انسان جای ميگيرد و هم در

را در " آتش"و " سيمرغ"، "هما"اجازه بدهيد به تکه زير که رابطه . کاينات حضور می يابد
  :فرهنگ جاودان ايران به زيبائی قابل توجهی ترسيم ميکند توجه کنيم

      
ه هائيست که مجموعه هست» استخوان رند«. خوانده ميشود» استخوان رند«، در ادبيات ايران، بنام »هما«"     

را دارد، که فراموش شده » انگيزاننده به زندگی نوين«معنای » رند«. هما، آنها را ازنو به زندگی ميانگيزد

زنخدای  ====زن رند ====رند آفريس ====رند آفريت(خداستدر ادبيات ايران نام همين » رند و رندی«و مفهوم . است

هان و به ويژه در ادبيات ايران، اين رد پا باقی در اذ. که خويشکاريش، جان بخشی و نوآفرينی است) نوساز

ولی هما يا سيمرغ، مرغی شمرده ميشد، که . »هما، بسيار قانع است، و فقط استخوان ميخورد«مانده است که 

با آنها جفت «، و دراين سايه افکندن بر آنها، »سايه بر آنها ميافکند«را نميخورد، بلکه» استخوان مردگان«

، تا هميشه از گزند و آزار بری بمانند، »به آسمان، به آشيانه خود ميبرد» زال«ا، مانند همان ميشود، و آنها ر

همه . است» خوان تخمه ها و هسته ها«، به معنای »خوان +است =استخوان«. و از پستان او شير بنوشند

تخمه جانها در زمين، در آسمان، در سيمرغ از سر گرد هم ميامدند، و با سيمرغ ميآميختند و زنده و نو 

، معنای »سايه انداختن سيمرغ يا هما بر تخمه جانها، چه گياهی چه حيوانی چه انسانی«. ميشدند

آتش =(از اين رو به سيمرغ يا هما، يا عنقا، آتش فروز. آنها را داشت» ه ساختنبرافروختن، يا از نو زند«

افروختن . است دوخ=نیتخشه، به معنای  =تش(بود» تخم«، اصطالحی برای »آتش«ميگفتند، چون) افروز

ل از نق -. " ، مريم را آبستن ميکند)سيمرغ =وای به(همانسان که باد. »انگيختن زن به آبستنی«نی، به معنای 

  جمالی - نوشته م 25صفحه " مولوی بلخی و سايه هما"کتاب 

  

  :18در آئين های هندو اشاره ميکنيم "هما"تعدادی از مراسم معمول  -2222

Aayushya homa=آرزوی طول عمر 

Dhanavantri=آرزوی سالمتی 

Durga homa=از ميان بردن صفات منفی در جهت افزايش اعتماد به نفس 
                                                   
18 hppt://en.wikipedia.org/wiki/Homa_%28ritual%29 
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Ganapathi homa= مشکالت فائق آمدنبر   
Lakshimi Kubera homa=برخورداری از ثروت مادی و سعادت 
Mahadevi homa= تشويق به ازدواج برای مجردين و آرزوی پايداری برای مزدوجين 
Punyahavachana homa=برای نام گزاری کودکان 
Vastu homa=گرم کردن خانه با وسايل مناسب و مطمئن 
Vidya homa= آموزان به آموختنتشويق دانش   

Vishwa Shnthi homa= آرزوی صلح و هم آهنگی جهانی، هم آهنگی خود با جهان، الهام از
  ،    "هما"پاکی آتش

  

است پرسش هائی اين  و چگونه زندگانی گذرانده است؟  او چيست ِان نو گيوجا کيست، تبار - 3333

. که با پاسخ های بسيار متفاوت ولی جذاب و گاهی هم تعجب آور و مضحک روبرو شده است
نيمه اول قرن هفتم در زمان صدارت او را برخاسته از خطه ژاپن می داند که در  گزارش هااهم 

اِن نو گيوجا . در عصر فرهنگی آسکا زندگی می کرده است) Kimei-tenno(یامپراتور کی مِ 
اِن . نامبر بوده است19گری از جمله ِان نو او زونو، اوزونو، اوتسونو و غيره به نام های دي

در کودکی از هوشياری وافر برخوردار بوده و زندگی خود را در مناطق کوهستانی با نوگيوجا 
او بسادگی در آسمان بر روی ابرها  .جن گيری و گاهاً رياضت و عبادت سپری می کرده است

مجسمه و نقاشی و آثار . پرواز می کرده و با مهارت به رام کردن جن و ديو می پرداخته است
زير اِن نو گيوجا را با  فرتور . کرده استترسيم تجسمی بسيار او را همراه با ديوهای رام شده 

  .دو ديو رام شده در اطراف او نشان می دهد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                     

                                                   
19 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%B9%E5%B0%8F%E8%A7%92 
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های مختلف به رام و مطيع کردن ديوهائی که سبب آزار و ه روايت است که ِان نوگيوجا در کو
از طرفی اِن نوگيوجا با ادامه . مشغول بوده است اذيت اهالی ساکنين در مناطق مجاور می شدند 

از راه تلفيق دو آئين بزرگ به عبادت و رياضت در مناطق کوهستانی شاخه آئينی شوگندو را 
تاسيس می کند و با بنای معابد گوناگون در سينه کوه ها به رواج اين آئين بوديسم و شينتوی ژاپن 

 .کوشش کرده است
در کتاب خود تحت نام  )Toyokazu Watanabe(تويوکازو واتانابه آرشيتکت معروف از طرفی

را به معرفی تبار اِن نوزونو و پيشينه ی کتاب صفحه  7" 20فراماسيون های عصر باستان ژاپن"
که  اين کتاب توضيح می دهد 119تا  113 اتصفح درواتانابه . تخصيص داده استواقعی او 
در کوهستان های ژاپن و موسس شاخه آئين شوگندو نبوده  صرف رياضت کشیونو ِان نو ز

تنگ نظری و با اپن در ژبا مهارت بوده است که  یصنعتگرمهاجر غير بومی، فردی او . است
مهارت در رام کردن ديوها و پرواز ِان نو زونو . است می شدهروبرو وقت حسادت سردمداران 

غير بودن کوچگر از آن ياد می شود خود داللت بر مهارت فنی و  که در روايت هادر آسمان ها 
ده است که ِان نوزونو تصميم داشته است ميان دو کوه پلی ش روايت. بومی ِان نوزونو می کند

او را در نهايت  و شدهبسازد که به جاه طلبی و توطئه برای سرنگون کردن امپراتور وقت تعبير 
يا  21فراماسيونواتانابه معتقد است که ِان نو زونو عضوی از . تبعيد روبرو می کندمحکوميت با 

ی و خصوصی اعضای خود را داشتند ی سرّ است که به گونه سنگ کاران اتحاديه جهانی بوده ا
ديوهای رام . بکار تخصصی خود می پرداخته اند و بدون سکون گرفتن در سرزمين خاصی 

تداعی شده ِان نوزونو تداعی گر اعضای بکار گرفته او بوده اند و پرواز او در آسمان ها 
 .  هارت های صنعتی خود بوده استم عرضههای گوناگون برای  نبه سرزميمکرر او مهاجرت 

                                                   
20 渡辺豊和：古代日本のフーメーソン、（株）学研パブリッシング、２０１０ 

های سری خصوصی خود را داشتند و در  فراماسيون اصوال به صنتعگران سنگ کار اتالق می شده است که اتحاديه  21
  .وطن به کار اشتغال می يافته اند دلبستگی بهسرزمين های گوناگون فارغ از 


