جشن کهن میزوتوری در نارا
جمشیدی

یکی از جشن های ماندگار در استقبال از فرارسیدن فصل بهار جشن آتش و آب در معبد
تودای جی( ( 東 大 寺 ＝ toudaijiدر شهر کهن فرهنگی نارا است .این جشن که به
میزوتوری( )水取り＝mizutoriیا "آداب آب کشی" مشهور است از سال  257میالدی هر
ساله بدون وقفه در سالن نی گاتسودو( )二月堂＝nigatsudoاین معبد که در قرن هفتم میالدی
بنا شده است برگزار می شود .قبال بر اساس تقویم قدیمی این مراسم از اول ماه فوریه به مدت
 41روز برگزار می شده است اما اکنون از اول ماه مارس به مدت دوهفته انجام می گیرد.
هرساله بدون استثناء جمعیت بسیار انبوهی از سراسر ژاپن از این جشن بازدید می کنند که
نشانه بارزی از اهمیت و جذابیت آن بشمار می آید(فرتور).
به نشانه تحمل مشقات زندگی بجای بقیه مردم و پرستش سرور این معبد یازده تن خادمین
معبد با رعایت آداب خاصی در تاریکی شب مسئول حمل "آب معطر" از چاه مجاور می شوند.
به جهت روشن کردن مسیر پیمایش این "آب کشی" مشعل های فراوان آتش می افروزند .هفت
روز اول جشن به نشانه پشت سرگذاشتن مشقت سرمای زمستانی یا مرگ فصل طاقت فرسای و
هفت روز آخر آغاز فصلی نو بهمراه نوآوری و تولدی دیگر یاد شده است .در این جشن پدیده
تولد بعد از مرگ به خوبی ترسیم شده است .از دیر باز مردم ژاپن بر این باور استوار بودند که
تماس با ذرات آتش سبب سالمتی و شادابی آن ها می شود .جمعیت با شرکت در آداب میزوتوری
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تالش می کنند تا در زیر باران گرده های آتش قرار بگیرند تا بدین وسیله سالی را درسالمتی و
خوشوقتی بسر کنند.
برخی از پژوهشگران ژاپنی از جمله ای موتو( )Eiichi Imotoبرگزاری این جشن را در
رابطه با فرهنگ ایران می دانند .در ایران پس از یلدا تا فرارسیدن نوروز نود روز داریم که
چهل روز اول را چهله بزرگه و بیست روز بعد را چهله کوچکه می گویند ،که جمعا شصت
روز می شود و به دوران سخت زمستان منتسب است.
به عبارتی این شصت روز دوران عزای طبیعت و طاقت فرسا است ولی سی روز
بعد که به جشن نوروز منتهی می شود به دوران نوزائی و تولد دوباره طبیعت و نوید زندگی نو
تعبیر می شود .استاد ای موتو ریشه باورهای آداب میزوتوری یا جشن آتش و آب معبد تودای
جی را در فرهنگ ایران باستان جستجوی می کند
چند ویدئوی زیبای این جشن را در لینک های زیر مشاهده کنید.
http://www.youtube.com/watch?v=V7MkwwXV84g&feature=relat
ed
http://www.youtube.com/watch?v=mMsFwIIk8_A&feature=relate
d
http://www.youtube.com/watch?v=s1oe9dLha0w
http://www.youtube.com/watch?v=p_TqjoxMlSE
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