
 یدر جامعه ژاپن امروزو  دیروزات خراف

 

 نگارش جمشید جمشیدی

 پیش گفتار

آن چه که در جامعه ما به مقوله . الزم است ابتداء در رابطه با واژه خرافه توضیحات مختصری ارایه شود

منسوب است شامل رسوم و آدابی است که با ذهن سلیم مستدل و منطقی امروز انطباق نداشته و قابل   خرافه

اما فارغ از غیر عقالنی و غیر منطقی بودن خرافه باید پذیرفت که خرافه محصول . بازتولید و اثبات نیست

با سطح درک و قضاوت  تجربیات روزمره مردم در مکان و برهه زمانی مشخص در جامعه است که در انطباق

 .قشری از وقایع توسط مردم شکل میگیرد

 .که می توانید برای شناخت آن ها به این نقشه مراجعه کنید در متن نوشتار نام بسیاری از استان ها و شهرهای ژاپن ذکر می شود
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حوزه به  آن چه این نوشتار به خرافه در جامعه ژاپن منسوب میکند توسط پژوهشگران و صاحب نظران این

مردم ژاپن تعبیر می شود که در زمان خودش چه بسا ابزارهای مهمی در تحقق   و عادات بومی  مراسم سنتی

 .مردم بشمار می آمدندروزمره زندگانی 

 

 خرافات ازدواج و زایمان

در حوالی شهرهای شمالی ژاپن مرسوم ( ماواسط قرن نوزده تا اواخر قرن بیست)از عصر ِمی جی تا اوایل شووا

زن و مرد مجردی . گرفتند کردند جشن عروسی میمی از تجربه ازدواج فوت  ناکام برای زن و مردی کهبود 

. کردند تا حداقل در آن دنیا به وصال یکدیگر برسند که همزمان فوت میکنند آن ها را در جوار هم دفن می

آن ها در معبد بر گزار فوت شده با توافق هم جشن عروسی رسمی را به یاد خانواده های باز مانده زن و مرد 

 .گزاردند شدند و همیشه در مصاحبت با هم روزگار می کردند و از آن ببعد دو خانواده نسبت به هم فامیل می می

◆ 

به نزدیک و زنی که ( در دوره عادت ماهانه)تا حدود سه دهه قرن بیستم میالدی مرسوم بود که دختر یا زن قاعده

اصوال . نبود با اهل خانواده در یکجا ظاهر شود و یا همزیستی کند هنگام زایمان است نجس قلمداد میشد و مجاز

اق مخصوص تا اتمام دوره ماهانه خود حبس میشد، غذا مارده میشد و زن قاعده باید در اتخون آلوده و بد یمن ش

اق شود قبل از تدر صورتی که می خواست وارد ا. گرفت خوردن و توالت رفتن او نیز جداگانه صورت می

 .دمیداک طهارت مباید اندام خود را با نورود 

چون در عصر باستان . وده شماردن خون ماهانه در زنان باقیمانده باورهای عصر کهن در جامعه ژاپن استآل

از دختران باکره در اولین تجربه مجاورت با مردان نیز آلوده و بد یمن شناخته میشد و این خون نمی  منتشرخون 

بنابراین دختران قبل از ازدواج مجبور بودند با . وهر آینده دختر است ریخته شودبایست در خانه مردی که ش

در . کردند تا به اصطالح پاک و شایسته ازدواج بشوند شخص دیگری غیر از شوهر آینده خود همخوابی می

 .گوشه ای سالمندترین مرد روستا نقش اولین خونریز را بعهده میگرفت

رش در رهگذر پر دصر ِمی جی حوله ای به دست دختران میدادند و به همراه مادر اواخر عصر ِادو و اوایل ع

دختر به شخصی که این مسئولیت . رفت و آمد به دنبال مردی که ایفای نقش اولین خونریز را به پذیرد می گشتند

 .گذراندند را می پذیرفت حوله خود را به نشانه تشکر هدیه میداد و آن ها  شبی را با هم می

◆ 

روزگاران قدیم در ژاپن رایج بوده است ممانعت از شستن موی سر زنی که دوران پس از زایمان می که از رس

این گونه باور دارند . زمان الزم برای اهتراز از شستن موی سر از یک ماه تا سه ماه نوسان دارد. را می گذراند

د که ومیشاو در گردش خون  و نارسائیزن که شستشوی موی سر پس از زایمان سبب سرد شدن تمام بدن 

رعایت نکردن این رسم سبب افسردگی و بهم خوردن . ممکنست زن را دچار بیماری های گردش خون نماید

 .تعادل یا پریشانی روحی زن پس از زایمان میشود

◆ 

در عصر . تحت تاثیر باورهای چینی از ایام کهن ژاپنی ها به بد یمن بودن سن خاصی در اشخاص باور دارند

ولی . سالگی بوده است  3، و  1، 73، 3 ، 2 ،   در مرد و زن یکسان و شامل سن های   سن بد یمنکهن 
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سالگی بد یمن و در زن ها سن   7، 2 در مرد سن های . اکنون سن بد یمن در مرد و زن تفاوت پیدا کرده است

سن بد یمن ممکن است منادی بیماری، رنج، وقوع سوانح و حوادث . سالگی بد یمن شناخته شده است   ، 3 

جمعاً سه سال شخص باید بسیار در یکسال قبل و یکسال بعد و خود سن بد یمن که . غیر مترقبه دیگر باشد

برای رهائی از رخدادهای ناگوار اشخاص به معابد میروند و . مواظب باسد تا گرفتار اتفاقات ناخوشایند نگردد

در مناطق غربی ژاپن باور بر این بود که . دعا میکنند و از سرور معبد آرزوی خوشی و نجات از بالیا میکنند

احب فرزندی میشد امکان داشت فرزند آن ها هم به مانند پدر و مادر خود اگر خانواده ای در سن بد یمن ص

برای رهائی از بد یمنی نوزاد خود را درروز نامگذاری که روز هفتم . گرفتار ناخوشی های غیر مترقبه بشود

د تعیین قبال برای یافتن نوزاشخص که ظاهراً . گذاشتند و دور می انداختند بعد از تولد بود او را در سبدی می

روز بعد نوزاد را به خانه پدر و . شده است با یک جارو و خاک انداز نوزاد را پیدا میکند و به خانه خود میبرد

شخصی که ". این نوزاد را پیدا کردم لطفاً او را به پذیرید و پرورش به دهید" مادر فرزند میبرد و ادعا میکند که 

میشود و فرزند در روز نوی هرسال به خانه مادر خوانده خود میرود و نوزاد را یافت به مادر خوانده نوزاد بدل 

 .امتنان میکند وادای احترام 

◆ 

 در استان آی ایچی در شرق ژاپن در ایام باستان رسم بود در روز بد یمن شخصی را در راه خدا قربانی می

امروزه منسوخ شده است ولی ریشه های این رسم . می گفتند"  نااوی"به این رسم که مقدس پنداشته میشد . کردند

اهل محل از بین اشخاصی که در آستانه سن بد بودند فردی را بطور تصادفی انتخاب میکردند و . آن پابرجاست

این شخص بجای تمام افرادی که در سن بد یمن قرار داشتند . تا فرا رسیدن روز بد یمن در معبد حبس میکردند

 .ردندک بد یمنی سن را بدر میفدا میشد و بدین وسیله نحسی 

◆ 

در معبد شیتوری آئین شینتو در فصل . در استان نارا امروزه رسمی جریان دارد که ریشه در مراسم باستان دارد

پائیز مرسوم است که در مقابل ظهور مادر بزرگی که ظاهراً در جایگاه خدای این معبد است عروسکی را که از 

در ایام باستان بجای . د تا رضایت او را کسب کنندنان مار می اندازحصیر ساخته شده است به درون ده

 .ردندکبرای یکسال از بالیای مار حفظ میرا  با این قربانی جان خود. کردند عروسک یک کودکی را قربانی می

◆ 

، "بریدن"واژه هائی از جمله. رسم است که در مجالس عروسی نباید از برخی واژه های بد یمن استفاده کرد

زیرا این واژه ها زمانی که با رخداد فرخنده . بد یمن شناخته شده اند" تکرار"یا " روی هم چیدن"، "پایان دادن"

 می" وارد کردن چاقو درون کیک"بریدن کیک را در مجلس عروسی . ازدواج پیوند یابند معنای منفی پیدا میکنند

 .رهیز کنندویند تا از بکاربرد واژه بریدن پگ

◆ 

. می گویند"  میزوکو"که قبل از تولد در شکم مادر فوت میکند و یا جنین سقط شده را به زبان ژاپنی  کودکی را

ش اامرار معدر ایام قدیم زمانی که . تاصطالح بر گرفته از یک سنت کهن اساین . یعنی فرزند آب" میزوکو"

رای جلوگیری از ن روشی ببود و افزون بر آ همراه با مشکالت بسیارسخت بود و پرورش کودکان برای اولیا 

در صورتی که در حصیری می پیچیدند و فوت شده را  نوزاد. کشتند ه نبود نوزادان را میتآبستنی های ناخواس

تزئین میداند و در رودخانه روان به یک کفگیر  برای نوزادان دخترو آن را به یک بادبزن ژاپنی  نوزاد پسر بود
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 .هنوز امروزه کاربرد دارد" میزوکو"اصطالح . می نامیدنداین نوزادان را فرزندان آب . کردند می

به نشانه پاسداری . برای تفقد و نگاهبانی از ارواح این کودکان ناکام در برخی از معابد سرور نگهبان وجود دارد

از روح هر کودک یک صندوق مخصوص در معابد تعبیه شده است و در زمان مناسب اولیای کودکان در معبد 

 .نند و به یاد فرزندشان دعا می خوانندک تجمع می

 .را نشان میدهد" میزوکو"نمونه ای از مجسمه سرور نگاهبان فرزندان آب یا   فرتور 

 

 سرور بن زای تِن نگاهبان فرزندان آب در معبدی در   1فرتور                                

 (تصویر از خود نگارنده است)در شمال استان اوساکای باراکی اشهر                                       

◆ 

بر پائی جشن عروسی در برخی از روزها بد یمن شناخته شده است و سعی میشود در حد امکان در روزهای 

گاهشمار ژاپن تحت تاثیر فرهنگ چین ( میالدی     -12  )3در عصر کاماکورا. دیگر خوش یمن انجام گیرد

طبق این گاهشمار روزهای هفته همگی از خصوصیتی انسانی در پیوند با رفتار مردم . تنظیم می شود

این شش خصوصیت به ترتیب . شش خصوصیت به ترتیب در روزهای هفته تکرار میشود. برخوردارست

عجله موجب باخت است،  - برد و باخت ندارد، همراهی اصل است،  - عجله موجب برد است،  - : عبارتند از

ترتیب شروع این . زبان سرخ یا با آتش بازی کردن -1نهایت صلح و آرامش،  -2حتا بودا هم نابود میشود،  -7

" میشود بودا هم نابودحتا "خصوصیت  روزی که. اوت داردخصوصیت ها در روزهای ماه های مختلف تف

وز های دیگر بد یمن شناخته شده است و بهترین کار در خانه نشستن و دست بکاری مفروض است از تمام ر

فرض شده است انجام هر کاری به خوبی و خوشی " نهایت صلح و آرامش"خصوصیت روزی که . نزدن است

بر عکس احتراز . برگزاری جشن عروسی در این روز بسیار خوش یمن و پایدار تلقی میشود. امکان پذیر است
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در . سبب کسادی کار سالن جشن ها شده است" حتا بودا هم نابود میشود"از برگزاری جشن و پایکوبی در روز 

شرکت در . شرکت در رخدادی سبب همراهی با آن رخداد میشود" اصل است مراهیهبرد و باخت ندارد، "روز 

 .گردد ده تلقی میمجلس عزاداری چه بسا سبب همراهی با فوت شده و امکان مرگ زودرس شرکت کنن

رسوم و آداب خرافی بسیار دیگر در ژاپن رواج داشته است که اکنون با گسترش شهر نشینی و مدرن شدن 

زمانی اگر کسی بین دختر و پسری واسطه میشد تا آن ها با هم ازدواج کنند حق داشت . جامعه منسوخ شده است

وب معلوم است که در این مدت با او چگونه رفتاری خ. دختر را بمدت سه روز در خانه به اختیار خود در آورد

تا  دداشت شب ها در خانه دختر با او بخواب حقپسر  آن ،یا دختری که نامزد پسری میشده است. کرده است می

اگر دختر در این مدت از بوته آزمایش پسر موفق بدر می آمد و پسر از رفتار دختر در نهایت . را امتحان کند او

 .امکان پذیر میشدکرد ازدواج با پسر برای او  اظهار رضایت می

 

 ت کفن و دفن وعزاداریاخراف

ممکنست روح مرده وارد تن او بشود هم مادر و هم . می گویند زن حامله نباید در مجلس عزاداری شرکت کند

اما اگر شخص فوت شده یکی از . اگر این منع رعایت نشود ممکنست جنین سقط شود. جنین را با خود ببرد

زن حامله خود را مجبور به شرکت در مجلس عزاداری دانست پیشنهاد میشود برای بستگان یا آشنایان باشد و 

آیینه خاصیت خنثی . مجلس شرکت کند دفع واقعه یک آیینه دستی را به طرف بیرون روی شکم خود ببند و در

 .گری روح پلید را دارد و میتواند آن را در جا پس بزند و زن حامله را از آزار روح نجات دهد

◆ 

ی که امروزه هم رواج دارد طهارت اندام خود با نمک پس از بازگشت از یک مجلس عزاداری و قبل از رسم

باور بر این است که شرکت در مجلس عزاداری سبب مشود روح فوت شده به همراه . استخود ورود به خانه 

د ناکام مانده باشد بهانه روح ممکنست قبل از مرگ در آرزوهای خو چون. وارد خانه بشود و در آن جا سکنا کند

را  1روح را به بیرون راندن، پرواز آن را به آسمان و بودا شدنش. گیرد و به آزار اهل خانه می پردازد می

 .تسهیل کردن مهم شناخته شده است

◆ 

پیروان آئین بودیسم به خصوص پس از فوت وابستگان خود در زمان های متناوب برای آن ها مجلس سوگواری 

ملقب است مسئول رسیدگی به وضع فوت (  فرتور ") ِاما"در آئین بودیسم خدای جهنم که به . یکنندبرگزار م

. هستی انتقال پیدا کند"   جادهشش "شدگان است و اوست که تعیین میکند شخص فوت شده باید به کدام راه از 

روز خدای جهنم بر تحت قضاوت می نشیند و فوت شده را  نهمینپس از مرگ هر هفت روز یکبار تا چهل و 

بنابراین بستگان شخص فوت شده حداقل هفت بار با تناوب هفت روزه باید مجلس سوگواری برگزار . می آزماید

رعایت نکردن این رسم سبب میشود که شخص فوت . کنند و از خدای جهنم التماس آمرزش رفته خود را کنند

                                                .قوط کندجهنم س در جادهشده 

                                                   
 .باورمندان به آئین بودیسم پس از مرگ بودا میشوند و معتقدین آئین چند خدائی شینتو پس از مرگ در آسمان ها به خدا می پیوندند   1

9 Emma=閻魔大王＝ میگویند که مترادف با جمشید در " ییمه"ِاما را در هندو . خدای جهنم یا ِاما ریشه در باورهای هندو دارد

ولی جمشید خدای نوزائی و بهشت روی زمین لقب داشته است و با ِامای هندی یا ژاپنی خصلت . فرهنگ اصیل ایران باستان است
                                                                                                                      .متفاوتی داشته است

 .بهشت جادهانسان،  جادهآسوره ها،  جادهجانوران،  جادهگرسنه گان،  جادهجهنم،  جاده: هستی از مرتبه پائین شامل جادهشش     



  ِاما خدای یا سلطان جهنم  2فرتور                                                           

◆ 

خانواده ها چون معتقدند . روز فوت با مراسم هفته های قبل تفاوت هائی دارد نهمینمراسم سوگواری در چهل و 

درست میکنند و به یاد رفته "   موچی"شخص پس از فوت دست و پای خود را از دست میدهد در این روز کیک 

که به ئی برخی باور دارند که فوت شده خود در جهنم بوسیله میخ ها. خود به آن شکل دست و پا تزئین میدهند

چهل و هفتمین روز به شرکت کنندگان در مجلس  "موچی"بدنش وارد شده است محبوس شده است و اگر کیک 

 .عزاداری سرو شود و یا به خدای جهنم تقدیم گردد میتواند دردهای فوت شده خودشان را تخفیف دهد

◆ 

در غیر این . هنگامی که خودروی مخصوص حمل میت را دیدید انگشت شصت خود را پنهان کنید می گویند

"   بیوی اویا "در زبان ژاپنی انگشت شصت را . صورت روح مرده سبب مرگ زودرس پدر و مار شما میشود

شصت  باور بر این است که روح میت از شکاف بین گوشت و ناخن انگشت. گویند یا انگشت پدر و مادر می

 .گردد وارد بدن میشود و سبب مرگ پدر و مادر می

◆ 

 نیز در روستاهای مناطق شمالی ژاپن مرسوم است که خانواده با میت خود سه روز و شب را با هم می امروزه

دیدن . در اتاقی جداگانه که بر ورود نور و باد بسته است تا استخوان شدن مرده خود با او سر میکنند. گذرانند

 .میت استاستخوان های مرده به جهت تجربه مشاهده مستقیم وحشتناک روند پوسیدگی 

◆ 

بنابراین خانواده یا . باور براین است زمانی که شخصی فوت میکند سریع به مکان اجتماع روح ها می شتابد

بستگان شخص فوت شده موظف هستند سریع برای او پلو بپزند و در ظرفی که شخص در زمان حیات از آن 

غذا به جهت آنست که فوت شده در مسیر این . استفاده میکرده است بگذارند و در جوارمتکای او قرار دهند

اگر بموقع پلو حاضر نشود شکم . پیمایش راه به سوی مکان اجتماع روح ها گرسنه نباشد تا بموقع به مقصد برسد

قرار ( چوب های ژاپنی برای صرف غذا)روی پلو هاشی. شدن جا میماند" بودا"گرسنه سبب تاخیر میشود و از 

 .ت که پلو را طهارت میدهدمیدهند که به معنای آتشی اس

◆ 

اگر کسی در قبرستان زمین خورد . از قدیم روایت شده است که آدم باید مواظب باشد در قبرستان زمین نخورد

                                                   
گلوله های خمیر شده را موچی میگویند . بارها می کوبند تا کامال بصورت خمیر در آیدپلوی ژاپنی را " موچی"برای تهیه کیک     

 .مه هم برای تزئین در مناسبات مختلف استفاده میشود و هم برای تغذیه در اعیاد گوناگون از جمله عید سال نو
12 Oya-yubi=親指 



در آن صورت بر عکس ارواح خبیث . دروح از بدنش بیرون میجهد و هرگز به جای خودش باز نمی گرد

چنانچه در قبرستان . جمع خود می کشانند و سبب مرگ او شوندمردگان در او نفوذ می کنند و در نهایت او را به 

، این گفتار پندی است که امروزه نیز شنیده "یک آستین یا انگشت خود را جا بگذارید و فرار کنید" زمین خوردید 

 .به عنوان روشی برای رهائی از آزار ارواح خبیثه توصیه شده است. می شود

◆ 

ولی تعدادی هم با . بسیاری هم وجود داشته است که امروزه منسوخ شده استمراسم و باورهای عجیب و غریب 

از آن جمله تا این اواخر در جزایری از سرزمین ژاپن استخوان . تغییراتی چهره عوض کرده و باقی مانده است

سوزاندن پس از آن رسم دفن میت در قبر ممنوع شد و رسم . مرده را به عنوان داروی شفا بخش استفاده میکردند

جویدن این چنین . استخوان های میت پس از سوزاندن پاک و حاوی روح سازنده تعبیر شد. جسد رواج پیدا کرد

 .به عنوان داروی معجون تجویز شدانگیزه و نیرو گرفتن از روح مرده  با استخوان های پاک

 

  خرافات در ارتباط با کوه

اصوال خود کوه نماد خدا است و آن هم زنخدا . دس قلمداد میشودکوه در باورهای آئین باستانی شینتو در ژاپن مق

قله تیز آن که رأس یا  با هرمی خوش تراش طبیعیبه جهت شکل ( سان)مشهورترین کوه ژاپن فوجی. است

براین بوده است که  مردم از روزگاران قدیم اعتقاد. آسمان را نشانه گرفته است آن را با جهان باال پیوند میدهد

. میکند پروازاز قله آن به آسمان با صعود از کوه  سپسد و د از فوت به نزدیک ترین کوه میروخص بعروح ش

کاهن محله . ماه اوت مراسمی در این رابطه برگزار میکنند   در مناطق شمال شرقی ژاپن هر ساله در روز 

کند تا همچنان ارواح را به آسمان گل و مواد غذائی را به کوه مجاور میبرد و نذر کوه میکند و از آن خواهش می

 .هدایت کند

له حیوانات و گیاهان کوهی تسلط دارد و اطاعت از آن شرط ورود به بر تمام هستی های اطراف خود از جمکوه 

در روستای استان ایواته مردها قبل از باال رفتن از کوه دروازه مقدس معبد شینتوئی . حوزه کوه شناخته شده است

را تزئین میدهند و پس از ادای " ساکی"در اینجا بر پا میکنند و  برای خدای کوه مشروب ژاپنی را " توری ای"

در روستای مذکور کوه دارای دوازده درخت است که نشانه تولد کوه در . احترام و طهارت بدن وارد کوه میشوند

قدسی بشمار می آید و افزون بر آن کوه دوازده فرزند عدد دوازده عدد م. تعبیر میشود روز دوازدهم دسامبر

در صورتی . دسامبر نباید از کوه باال رفتروایت است که در چنین روزی یعنی روز دوازدهم . متولد کرده است

 .قرار مراعات نشود شخص بجای درخت شمارده میشود و از آن پس هرگز نمی تواند از کوه باز گردد این که
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 ◆ 

حتا تا ده سال پیش جلوی ورودی کوهی در . تا این اواخر زن ها از رفتن به کوه های بسیاری منع شده بودند

سنگی به نشانه زن تعبیه کرده بودند که اخطاری برای زن ها بود تا از صعود به کوه ( یاماگاتا)شمال غربی ژاپن

در صورتی که احساس کند زن . حسادت میکند ه زنخدا کوه نسبت به جنس زن بسیارروایت است ک. پرهیز کنند

روایت دیگر این است که چون . زیباتر از خود در کوه دیده شود به درون او نفوذ کرده و سبب مرگ او میشود

حتا . ردندخون پلید بحساب می آمد و زن را آغشته به خون میدانستند ورود او را به کوه مقدس مجاز نمی شما

رسم  در صورت رعایت نکردن این. اگر مردها هم زخمی میشدند و خون آلوده، از ورود به کوه منع میشدند

 .تضمینی برای جانشان وجود نداشت

◆ 

 خرافات دریا

زمانی که ماهیگیرها همکاران خود را در حوادث دریائی از دست میدادند، بخاطر ناتوانی در نجات آن ها 

. دشیدا میپن ها آاحساس شرم و تاسف میکردند، و از جهتی نسبت به دریا و آب یک احساس منفی و تنفرآمیز در 

آشامیدنی مورد عالقه شخص فوت شده در مراسم سوگواری همکاران خود تزئین هائی از جمله اقالم خوردنی و 

 .را تهیه میکنند اما از گذاشتن آب بر روی میز خودداری میکردند

◆ 

مردم ساکن مناطق مجاوری دریای ژاپن باور دارند که در دریا ارواح گمشدگان بسیاری وجود دارد و روزی در 

زیرا روح ظاهر میشود و شخص را به درون دریا . تابستان را تعیین کردند که نباید در آنروز به دریا نگاه کرد

بر در خانه نشستن و در و پنجره اتاق ها را بنابراین در چنین روزی بهترین راه . میکشد و او را غرق میکند

 . بوده استستن روی خود ب

در روستائی در جزیره کیوشو در جنوب ژاپن مردم معتقدند در روز مشخصی باید از دریا رفتن پرهیز کرد 

اوان به درون کشتی جاری کند و سبب شود یا وارد کشتی شود و یا آب فرزیرا در این روز ممکنست میتی ظاهر 

 . غرق شدن کشتی و ماهیگیر شود

◆ 

برگزار ( در تقویم جدید در پانزدهم اوت)دارند که در تاریخ پانزدهم جوالی "  اُُبن"ژاپنی ها رسمی به نام 

. سر ببرندمردم باور دارند که ارواح رفتگانشان در این روز باز میگردند تا با بستگان خود زمانی را ب. میکنند

خوردنی غیر بنابراین بستگان برای استقبال از ارواح خانه را تمیز میکنند و تزئیناتی از جمله خوردنی و اقالم 

در جزایر کیوشو و شی کوکو مردم . آن ها بوده است تدارک می بینند حیاتکه مورد عالقه رفتگان در زمان 

ر غیر این صورت ارواح از ته دریا ظاهر میشوند و پای د. معتقدند که در چنین روزی نباید در دریا شنا کرد

در مناطقی باور دارند که ارواحشان ممکن است به شکل جانوران، . دند و او را غرق میکننشناگر را میکش

حشرات ظاهر شوند بنابراین در روزهای اُُبن در صورت مشاهده این نوع جانوران نباید آنان را اذیت کرد یا 

سمی در استان شیگا وجود دارد که در زمان اُُبن وقتی ارواح کودکان باز میگردند نباید آن ها را ر. احیاناً کشت

احساس نیاز به پدر و مادر در آن ها قوی است آدم های  به خانه راه داد زیرا این ارواح چون دلتنگی میکنند و
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 .سالم را با خود به زور به خانه اجتماع ارواح میکشند و میبرند

◆ 

در جزایر ِستو در شرق ژاپن غواصان زن هستند که بکار فرو رفتن به اعماق دریا و جمع آوری صدف و 

در بین آن ها رسم است که هرگز تنها به اعماق دریا فرو نروند زیرا در . اشتغال دارندمحصوالت دریائی دیگر 

از . به ته دریا میکشند و غرق میکنند ترسناکی ظاهر میشوند و با فریب، آن ها رانامرعی ریا اجنه و موجودات د

در صورت پیدایش این . غواصان معموال در گروه های دونفره و یا بیشتر به غواصی می پردازنداین جهت 

 .آن ها از کار غواصی دست میکشندموجودات عجیب و غریب دو تا سه روز 

◆ 

 "موچی"مراسم خرافی در ارتباط با کیک 

. ن در ژاپن عموماً همراه با تشریفات سنتی در تمام نقاط کشور رواج داردو خوردن آ" موچی"درست کردن 

موچی را یا روی آتش سرخ . موچی برنج پخته شده است که آن را مکرراً می گوبند تا بصورت خمیر در آید

تشریفات کوبیدن موچی و خوردن آن در . تناول می کنند کردهمیکنند یا در درون سوپ مخصوصی مخلوط 

. موچی نشانه احساس شکرانه از خدای برنج است. ایع بوده استش دیربازهای فرخنده و جشن ها از  مناسبت

در کوبیدن . مردم اعتقاد دارند که در موچی روح خدا نهفته است و خوردن آن همراه با برکت و بار آوری است

که از چوب ساخته شده است به نشانه آلت مرد و هاون سنگی یا چوبی که ( 7فرتور )موچی ابزار موچی کوب

 .در آن موچی به عمل می آید نشانه آلت زن قلمداد میشودو بر سر آن فرود می آید موچی کوب 

تزئین  .رسم کوبیدن موچی، تزئین و خوردن آن بسیار عمومیت دارد( اول ژانویه)در روزهای اول سال نو

جموعه هر بخش از این م. نامور شده است "  کاگامی موچی"و به ( 2فرتور )موچی بسیار نمادین و مفصل است

برای آئینه تعبیرهای . کاگامی موچی به معنای آئینه ی موچی است. از نام خاصی برخوردارستکاگامی موچی 

ًذیؾًًَیکًدسًًّابرخی آئینه را بازتاب دهنده روح خدا، و جمعی آن را به یادآوری کردار . گوناگونی شده است

 خود را حفظ میکند یتزئینسال نو جنبه  در روزروزهای اول تا ده  ازکاگامی موچی را  .صًذگیًتفغیشًهیکٌٌذ

کردن را برای شکستن موچی " باز"توجه کنید آن ها واژه. کرده تناول میکنند" باز"روز یازدهم آن را  لی درو

این واژه ها بد یمن تشخیص داده . شکستن یا بریدن منع شده استواژه های برای موچی کاربرد . استفاده میکنند

 .ندشده ا

 مُچی ٌا بً ضکل چُوً ٌای گسد پسداخت میطُود :چپ     تطسیفات آمادي کسدن مُچی،   روش و : زاست 4فستُز   
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            مُچی                                                          تصئیه کاگامی مُچی 5فستُز 

 

◆ 

در استان شیگا رسم است که از ماه ژانویه تا مارس هرسال پس    در نواحی حاشیه جزیره مصنوعی بی واکو

های کوچکی از آن را به شاخه درخت آویزان میکنند که به نشانه پرباری  هاز ساختن کاگامی موچی چون

افزون بر آن اهالی بر این باورند که در کاگامی موچی روح رفتگانشان نهفته . است رومحصول در سال در پیش

 .ردن موچی با ارواح وحدت پیدا میکننداست و با خو

◆ 

مخصوصاً در روز  . در مناطقی که شالیزار برنج ندارند تقدس برنج و موچی کوبی و خوردن آن رایج نیست

اهالی بر این باورند که در این روز زمانی در قدیم وقتی . سوم ژانویه نه موچی می کوبند و نه موچی می خورند

چی کوب به سر کسی اصابت کرد و موچی آلوده به خون شد و از آن زمان مردم موچی می کوبیدند ابزار مو

 .تصمیم گرفتند در این روز بد یمن از موچی کوبیدن و موچی خوردن پرهیز کنند

◆ 

رسم است هنگامی که اسکلت یک ساختمان پایان می پذیرد از باالی ساختمان بین مردم موچی پخش میکنند و یا 

قدیمی ترین باور که ریشه در آئین شینتوی ژاپن دارد این گونه . را به طرف پائین برای مردم پرت میکنند موچی

. است که درخت در کوهستان ها حاوی خدایان و زنخدایان است که به خوراک موچی هم بسیار عالقه دارند

برای . به ساختمان منتقل میشوندها  به همراه آنزمانی که چوب درخت ها در ساختمان استفاده میشود خدایان هم 

. جدا کردن این خدایان از باالی ساختمان برای مردم موچی پرت میکنند

 را رسم این. با این منظور که خدایان به طرف موچی ها هجوم ببرند

اخیراً شادمانی حاصل از . می گویند" پرتاب موچی"یا " پخش موچی"

این رسم دیگر ردن تعبیر ساختمان را بین اهالی تقسیم کالکیت برم

 .گزارش شده است

و آن را با   در برخی از اوقات موچی ها را درون زر ورق می پیچند

یک ریسمان همراه با پنج ینی محکم میکنند و به طرف مردم پرت 

تحرک برای بدست آوردن موچی در این رسم مخصوصاً کودکان . میکنند
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ًً.دارند بیشتر

◆ 

 حیُاواتخسافات دز ازتباط با 

با استفاده از . در برخی از استان های غربی ژاپن رسم بسیار خشن و ترسناکی برای نفرین شخص معمول است

از آن جائی که سگ در این مناطق . سگ شخصی را که مورد تنفر و انزجار اهالی است به انجام گناه وا میدارند

اذیت آن مستوجب تکفیر است ترتیبی میدهند تا شخص  از حیوانات مقدس بشمار می آید و بی احترامی و یا احیاناً 

گردن سگی را که از فرط گرسنگی در حال مرگ است می زنند و الشه . اجباراً سبب اهانت و آزار سگ شود

بدین وسیله شخص که سگ مقدس را مورد . آن را لگد مال کند منفورسگ را در جائی دفن میکنند که شخص 

 .لعمر باید این گناه را بدوش بکشد و در وضع اظطراب آوری زندگی کنداهانت قرار داده است دائم ا

سپس . روش دیگری که مشاهده شده است سگ را طوری زنده بگور میکنند که تنها سر آن از زمین بیرون باشد

در آن زمان گردن سگ را . جلوی سگ غذا میگذارند ولی چون دسترسی به آن ندارد دچار گرسنگی شدید میشود

 .ند و از استخوان سر سگ برای نفرین فرد استفاده میکنندمیزن

روباه بیشتر نزد اشخاص ثروتمند نگاهداری . در جاهای دیگر برای نفرین اشخاص از روباه استفاده میکردند

 .ین افراد کمک میکرده استمتقاضیان نفربه این اشخاص از فن نفرین برخوردار بوده و . میشده است

◆ 

از جهت این که سبب نابودی موش ها . گربه در فرهنگ سنتی ژاپن از قدیم حیوان توانائی بشمار می آمده است

در قدیم روایت است که . میشده است از احترام برخوردار بوده است ولی کمتر از سگ با انسان اُنس میگیرد

 . به به آن نزدیک نشودهر جائی که نعش بوده است مواظب بودند تا گر. گربه نعش را می رباید

این گربه ها را گربه خوش یمن . امروزه مشاهده مجسمه های گربه در جلوی دکان های شهر معمولی است

باال بودن . اگر پای چپ جلوئی گربه بلند شده باشد نشانه خوش آمد گوئی و جذب مشتری است(. 1فرتور )مینامند

باال رفتن هر دوی پاها به نشانه تسلیم و شکست و اکثراً . است پای راست جلوئی گربه نشانه برکت و رونق کسب

ولی در برخی از شهرها به نسانه تعادل به . بد یمن انگاشته میشود و معموال کمتر این حالت قابل مشاهده است

ر زمان های نه زیاد دور زن عشوه گری که محبوب عام نیز بوده است گربه ای داشته د  .نمایش گذاشته میشود

همیشه با گربه خود سیر و سیاحت میکرده است ولی ظاهراً این گربه . است که بسیار مورد عالقه او بوده است

نده همیشه با مجسمه ساز معروف شهر ماکت ظریف و زیبای گربه او را میسازد تا بجای گربه ز. بعلتی میمرد

گربه از آن تاریخ به بعد عزیز میشود . خود حمل کند و بدین وسیله موجب شادی و رضایت زن عشوه گر میشود

 . و مورد عالقه عموم قرار میگیرد

 مجسمً گسبً ٌای خُش یمه َ بد یمه 6فستُز                      

 



◆ 

ّلیًهیً.ًگْیٌذًػٌکجْتًساًًجبیذًدسًسّصًکؾتًکًَهیًّجْدًداسدژاپٌیًُبًکبهالًسّایتًجبًافتبدًٍایًدسًهیبىً

ػٌکجْتًدسًسّصًدّعتًاًغبىًًّیبسیًدٌُذًٍثًَاًّاعتًّلیًدسًؽتًثًَؽیطبىًثذلً.ًتْاًذًآىًساًدسًؽتًکؾت

ً.ثٌبثشایيًهیًتْاىًآىًساًدسًؽتًکؾتًّلیًدسًسّصًاصًهِشًآىًثِشًٍثشدً،هیًؽْدًًّثبػثًآصاسًاًغبىًاعت

◆ 

جٌظً.ًُبًدیذًٍؽذًٍاعتًکًَیکًهجغوًَعفبلیًغْسثبلًَساًدسًثبغچًَخْدًًگِذاسیًهیکٌٌذدسًثغیبسیًاصًخبًًَ

ًثبؽذ ًهوکيًاعتًهتغیش ًایيًهجغوَ ًدسًصثبىًژاپٌیًکبئشّ. ًسا غْسثبلَ
  
ًهیًگْیٌذً ًّاژًٍ. ًثب ًآّا ًُن ایيًّاژٍ

کبئشّ
  
ْسثبلًَتذاػیًگشًچْىًّاژًٍکبئشّیًغ.ًدسًژاپٌیًاعت(ًکبًجیًدًّّاژًٍتفبّتًداسد)ثًَهؼٌبیًثبصگؾتيً

پذیذًٍثبصگؾتًاعتًًّایيًثبصگؾت،ًثًَثبصگؾتًاسّاحًػضیضاىًفْتًؽذًٍخبًْادًٍتؼجیشًهیؾْدًهجغوًَغْسثبلًَ

ً.ثًَػٌْاىًًوبدًایيًثبصگؾتًًّآسصّیًتذمكًآىًدسًخبًًَُبًًگِذاسیًهیؾْد

◆ 

دٌُذًًٍشًبکًًّآصاسؽکًدیْاىًخطًاهشّصًٍثی. هبسًصهبًیًثًَػٌْاىًجبًْسًهمذطًهْسدًپشعتؼًلشاسًهیگشفت

ایًاصًپْعتًهبسًعفیذًًلشاسدادىًلطؼَ.  اهبًاهشّصًًٍیضًپْعتًعفیذًهبسًثشکتًصاًپٌذاؽتًَؽذًٍاعت. تلمیًهیؾْد

ً ًتُْیيًلشاسًگیشًذ. هیؾْدًهکٌتدسًکیفًعجتًثشکتًّ ًهْسد ًایيً. هبسُبیًهمذطًًجبیذ ًاگش سّایتًاعتًکَ

ثشایًجلْگیشیًاصًپْعیذگیً. گشددًهذتیًهیًپْعذًًّلطغًهیهبسُبًساًثبًاًگؾتًًؾبًًَسّینًآىًاًگؾتًپظًاصً

ً.بمًهبسًیبًثبیذًاًگؾتًساًگبصًگشفتًیبًسّیؼًتفًاًذاختماًگؾتًًّسُبئیًاصًاًت

◆ 

ظبُشا ًػؾكًّسصیًًّ.ًاعطْسًٍُبیًژاپٌیًسّایتًهیًؽْدًکًَخشگْػًدیْاىًثبًُْػًًّپیؼًگْئیًاعتدسً

ًاعت ًپیؼًثیٌیًکشدٍ ًاصدّاجًخذایبىًثبعتبىًسا دسًهؼبثذًگًْبگًْیًخشگْػًپیبمًآّسًعشّسًهؼجذًؽٌبختًَؽذًٍ.

اصًهؼبثذًاصًثبصدیذًکٌٌذگبىًدسًهؼجذیًدسًاعتبىًعبیتبهبًثجبیًهجغوًَؽیشًکًَدسًدسّاصدًٍّسّدیًثغیبسیً.ًاعت

ً ًهیًؽْدعٌگیًاعتمجبلًهیکٌذًهجغوَ ًخشگْػًدیذٍ ً چْىًخشگْػًثیؾتشًدسؽتًفؼبلًاعتًثًَدیْاىًؽجشًّ.

ًهؼشّفًاعت ًفؼبلیتًهیً. ًهؼوْالًدسًهِتبةًاعتًثَ ًّ ًداسد ًآؽیبًَ ًهبٍ ًخشگْػًدس ًایيًخبطشًهیًگْیٌذ اص

ً.ًپشداصد

◆ً 

ًخسافات متفسقًً

دسًصهبىًُبیًپیؾیيًدسًثغیبسیًاصًًمبطًژاپيًسعنًثْدًچٌبًچًَاتفبقًغیشًهتشلجًَیبًخجطیًاصًطشفًکغیًسرً

ًّآىًُبًساًثًَػٌْاىًدبهلیيًگٌبُبىًخْدًدسً(ً فشتْسً)هیذادًػشّعکًُبیًعبدًٍکبغزیًًوبدیٌیًدسعتًهیکشدًذ

ًتؼمیتًه ًهذًْؽذىًاصًهیذاىًدیذ ًتب ًسا ًیکشدًذسّدخبًًَسّاىًهیکشدًذًًّآىًُب ًاًذاختيًػشّعکًدسًآةً. سعن

اعبعبً ً.دسًثشخیًاصًسّعتبُبیًژاپيًثشگضاسًهیؾْدًیضًایيًسعنًُنًاکٌْىً.ًثشایًتجشئًَؽذىًاصًگٌبُبىًثْدًٍاعت

ًآلْدگی ًاعتًًػشّعکًدسًژاپيًًوبد ًًبٌُجبسیًسرًهیذادٍ ًدسًهْالؼیًکًَخجطی، ًًّتٌِب ًهیؾذ ًؽٌبختَ ثًَگٌبٍ

ًلشاسًهیگشفت ًاعتفبدٍ ًاهْسد ًعتَ ًآىً. ًاهشّصٍ ًتغییشاتًفشٌُگیثیًؽکًهؼٌبیًػشّعکًًّجبیگبٍ ػشفًًَثب

ً.کشدًٍاعتًتفبّتصًذگبًیً

ً
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ًًعسَسک ٌای ضىاَز دززَدخاوً :چپ عسَسک ٌای کاغری دَ بعدی،   :زاست    7فستُز 

 

◆ 

عٌگًُبیًگشدًفیملًؽذًٍسّاجًداسد هشدمًثشًایيً.ًدسًاعتبىًیبهبًبؽیًدسًؽشقًژاپيًاػتمبدًثًَعٌگًهخقْفبً 

ثبّسًذًکًَدسًعٌگًخذایًدّعْؽیي
  
دسًهغیشً.ًهٌضلًکشدًٍاعتًًّػجبدتًآىًُبًسفغًدبجتًهیکٌذ(ً فشتّْس)ً

هشدمًایيًًبدیًَعٌگًُبیً.ًتؼجیًَؽذًٍاعت(ًکًَصّجًاًذ)هجغوًَدّعْؽیي022ًتب022ًًؽِشًًّسّعتبًثیؼًاصً

دسًصهبىً.ًتضئیٌبتًهیضًػجبدتًهیًافضایٌذدًثًَفیملًؽذًًٍّگشدًساًاصًسّدخبًًَجوغًآّسیًهیکٌٌذًًّدسًخبًًَخْ

ساًػجبدتًهیکشدًذًتبًؽُْشًیبًجْاًبًیًکًَثًَجٌگًاػضامًؽذًٍاًذًعبلنًثًَخبًًًَّکبؽبًًَخْدًًجٌگًایيًعٌگًُب

آىًُبًهؼتمذًثْدًذًدسًفْستیًکًَؽُْشًیبًجْاًؾبىًثًَخبًًَثشًًگشددًعٌگًُبًعٌگیيًهیًؽًْذًًّدسً.ًثشگشدًذ

ً.عجکًّصىًهیؾًْذًسجؼتًآىًُبًاصًهیذاىًجٌگًعٌگًُبفْستًادتوبلً

 .ن ها نشانه جنس مرد و زن اندآ ضُود َ ٌمیطً بً صُزت ذَج ظاٌس می -مجسمً خدای دَسُ ضیه  8فستُز          
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◆ 

در استان اوکیناوا مردم در خانه خود سنگ نگاهداری میکنند و معتقدند این سنگ ها از جان اهالی خانه مواظبت 

ر می .، آن را به دزمانی که فردی از اعضای خانواده فوت میکند سنگ را ناتوان و بیهوده تلقی میکنند. میکنند

سنگ جدید را به جای . برای جمع آوری سنگ نو وپر تحرک در رودخانه به جستجوی می پردازند. اندازند

رودخانه چون ئر معرض رعد و  آن ها بر این باورند که سنگ اطراف و ساحل. سنگ قدیمی  قرار می دهند

برق قرار دارد نیروی حرارت و آتش را در خود نهفته کرده و بنابراین از پتانسیل حفرظت جان اهل خانواده 

 .آتش که در پیوند با سنگ مطرح است مقدس و عامل نوزائی تعبیر میشده است. برخوردارست

◆ 

فرتور )(شکوفه های گیالس)جمعی به دیدن گل های ساکورااپن بدون استثنا در فصل بهار فردی یا دسته ژمردم 

این رسم کامال عمومی است و مردم با نظاره گل های ساکورا و محو شدن در جو . به پارک ها میروند ( 

در زمان های کهن اهالی برای پرباری محصوالت . رمانتیک و زیبای آن دقایقی را به شادی و شعف میگذرانند

. رفتند و عبادت خود را از راه تماشای گل هاو کرنش در برابر آن ها بجای می آورندزراعی به کوه ها می

تماشای گل در زمان های مختلف با . تماشای گل ها یا زیارت آن ها به عنوان یک رسم مذهبی مطرح بوده است

تا . یج شدرا( 7 3 -12  )  تماشای گل های ساکورا از عصر هی آن. برداشت های گوناگون همراه بوده است

زمان هی آن مردم به تماشای گل های آلو می رفتند ولی از آن زمان به بعد به جهت این که اشراف هی آن از گل 

با وجود این که تماشای ساکورا در فصل . ساکورا خوششان می آمد در بین مردم نیز تماشای این گل مرسوم شد

شود ولی درخت ساکورا در عصر کهن به درخت مرگ بهار به شکل یک رسم شادآفرین و فرح انگیز برگزار می

در استان ناگانو . اهالی محل جسد فوت شدگان خود را در زیر درخت ساکورا دفن میکردند. موسوم بوده است

در حقیقت . روایت شده است که با زخم بر پوسته درخت ساکورا شیره سرخ به مانند خون جریان پیدا کرده است

 .ا ادای احترام به روح فوت شدگان بوده استتماشای ساکورا برابر ب

   ضکُفً ٌای آ لُ..................................: ٌای ساکُزا گل:      9فستُز 

◆ 

گوناگونی ( دالیل)برای این منع شوندهای. در میان ژاپنی ها روایت است که ناخن گرفتن در شب بد یمن است

باورهای دینی معتقد است که در تمام ذرات بدن از جمله ناخن و موی سر و غیره روح نهفته . ابراز شده است

ه شود و آن ها را به شیطنت است و چنانچه در شب ناخن پراکنده شود ممکنست سبب تحریک ارواح خبیث
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شوند دیگری که بیان میشود این است که چون در قدیم وسایل روشنائی وجود نداشت و حتا شمع و . برانگیزد

روغن نیز گران بود ارزش نداشت بخاطر ناخن گرفتن در شب متحمل هزینه تهیه وسایل روشنائی بشوند، 

و بسوزد  چنانچه در کوره ای بیافتد پراکنده یا این که ناخن. دبنابراین ناخن گرفتن در شب را بد یمن تلقی کردن

بوی مرده ی سوخته شده ای را متصاعد میکند که انسان را به یاد مرگ می اندازد، بهتر است از ناخن گرفتن در 

 .شب احتراز شود

◆ 

اظت میکنند و در در استان های شمال شرقی ژاپن در برخی از خانه ها مردم بت خدایانی را در خانه خود حف

نمونه ای از بت ها در . می گویند" اوشیراساما"به این بت ها. زمان مناسب برای آن ها تشریفاتی برگزار میکنند

سانتی متر از چوب بلوط که بمثابه ذوج زنو مرد    این دوبت هر کدام بطول  .نشان داده شده است   فرتور 

هر ساله در . کالغی سر اسب دارد و دیگری جایگاه ملکه داردیکی از آن ها کاله . هستند درست شده است

پانزدهم ماه زانویه این بت ها را بیرون می آورند و طی تشریفاتی آن ها را آرایش میکنند و لباس جدیدی به لباس 

میکند رسم است که سالمندترین زن خانواده در چنین روزی با این بت ها طالع بینی . های قدیمی آن ها می افزایند

در حین تشریفات سنتی نباید جلوی این بت ها گوشت و تخم مرغ تزئین داد که . و آرزوی سالی خوش یمن میکند

این بت های . از قرار معلوم تا بحال کسی از ساختار بدنی آن ها خبر ندارد .بت ها از این اقالم غذائی متنفرند

 .نمادین یادگار روایاتی از یک رخداد شناخته شده اند

                   ٌای اَضیسا ساما بت  11فستُز                    

 

روایت است که در عصر باستان دختری به ازدواج یک اسب در می آید ولی پدر دختر از این ازدواج بسیار 

دختر با پوست اسب یک قایق میسازد و با چوب بلوط پارو درست میکند و . شود و اسب را میکشد خشمگین می

وقتی جسد دختر را . پس از آن دختر به سبب دلتنگی و مرارت در دریا جان می سپارد. سر به دریا میگذارد

 .کشف میکنند از جسد او کرم ابریشم می جوشد

◆ 

  

امروزه نیز میان کودکان معمول است که برای قول گرفتن از یکدیگر در حالی که انگشت کوچک خود را با هم 

 :وصی را زمزمه میکنند با این مضمونحلقه میکنند آواز مخص



指切りげんまん（yubi-kiri genman):: 

指切りげんまん(yubi-kiri genman)      

嘘ついたら(uso tsuitara)      

針千本飲ます(hari senbon nomasu)     

指切った(yubi kitta.)。 

 : برگردان

 حلقه انگشت را ببریم،

 حلقه انگشت را ببریم، 

 هرکی دروغ بگه،

 ش،آهزار تا سوزن بر

 ...انگشت را بریدم آ

 .این آواز میراث زندگی دردناک دختران بخت برگشته ایام باستان است

در قدیم خانواده های ژاپنی به جهت فقر فرزندان خود را یا دور می انداختند یا زنده بگور میکردند و یا به 

از این نظر دخترها مجدانه تالش میکردند تا هر چه زودتر . کارهای ناهنجار از جمله فاحشه گری وادار میکردند

زمانی که عاشق پسری میشدند برای . ی رهائی یابندبا پسری ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند و از شر آوارگ

در مقابل به معشوق خود . بیان شدید وفاداری و عشق خود انگشت خود را می بریدند و به معشوق میدادند

من با قطع انگشت خود وفاداری خود را ثابت کردم چنانچه تو به قول خود وفا نکنی هزارن بار میزنمت : میگفتند

 .سبب رنجت خواهم شدن هزار قطعه سوزن و به اندازه خورد

◆ 

عمل رفت و رو یا بیرون راندن اشغال . و نظافت کننده تقدس خدائی دارد و رو جارو به عنوان یک وسیله رفت

. به عبارتی جارو سمبول یا نماد زایمان طبیعی زن باردار قلمداد می شود. کنند را با زایمان زن حامله قیاس می

کای زن حامله می گذارند و با توسل و دعای به جارو  زایمان طبیعی و آسانی را برای یک جارو در جوار مت

چنانچه به این نماد . روی شکم زن حامله را نوازش می دهند گاهی هم با یک جارو. طلب می کنندزن حامله 

شکاف در ریشه  بنابراین پایمال کردن جارو یا. زایمان توهین شود ممکنست زن حامله فرزند خود را سقط کند

 .های آن وارد کردن تقبیح شده است

◆ 

در نقاطی از ژاپن از جمله شهر کیوتو مرسوم است هنگامی که از میهان ناخوانده دلخور می شوند و در صدد 

جواب کردن او بر می آیند یک جارو را در خانه به گونه ی واژگون قرار می دهند که به نشانه هر چه زودتر 

رفع زودتر میهان ناخوانده با دیدن جاروی واژگون حساب کار خود را می کند و . است "نهخابرو بیرون از"

 .زحمت می کند

◆ 



سرمایه لزوماً به دارائی پولی محدود نمی شود، پدر . انسان به مثابه سرمایه آدم است های روایت است که دندان

دندان های جلوئی نماد جوان ها، دندان های عقب نشانه . و مادر، دوستان و آشنایان هم سرمایه محسوب می شوند

دیمی که هم اکنون نیز در باورهای ق. طرف راست نماد مردان و طرف چپ نماد زنان است سالمندان، دندان های

در صورتی . اعتبار دارند خواب از دست دادن دندان چپ عقبی مرگ مادر یا مادر بزرگ را پیش بینی می کند

طبق باورهای سنتی . که شخص چنین خواب هائی را تجربه کند بهترست بیشتر از اشخاص مربوطه دلجوئی کند

 .ریشانی روحی حادث می شودبه جهت وجود تشویش و پدندان ها خواب از دست دادن 

◆ 

برای توجیح " هشت میلیون خدا"استعاره . خدا در همه جا وجود دارد طبق باورهای آئین باستانی شینتوی ژاپن

 آب دهانبنابراین توالت مکان مقدسی است که نباید حتا . در توالت هم خدا وجود دارد. این مفهوم مشهور است

انداختن در توالت توهین به خدای توالت محسوب می شود و سبب انتقام گیری این خدا  آب دهان. در آن انداخت

بر عکس نظافت و برق انداختن توالت سبب زیبائی و آرامش خاطر زن و اگر زن . از شخص گناهکار می شود

 .می کنندحتا در توالت کاگامی موچی تزئین . برخوردار می شوداین خدا حامله باشد فرزندش نیز از موهبت 

در سراسر ژاپن مشهور شد که نشانه زنده " خدای توالت"میالدی آهنگی با موضوع      از اوایل سال نوی 

. این کشور را از آن خود کرد" فرهنگ شادمانی"خواننده این آهنگ جایزه . بودن این باور در میان ژاپنی هاست

 .و برگردان فارسی آن را نیز در دنباله مالحظه کنیدمی توانید ویدئوی این آهنگ را در لینک زیر مشاهده کنید 

http://www.youtube.com/watch?v=Z2VoEN1iooE 

 خدای توالت

 ولی از کالس سوم دبستان، ،نم چراونمی د

 ،ثبًهبدسًثضسگنًصًذگیًهیًکشدم

 ،خًًَْاّىًآًدسًُوغبیگیًهبًثْد

 ،کشدمًثبًهبدسًثضسگنًصًذگیًهیًثبًایيًدبل

 ُشًسّصًکوکًاّىًهیکشدم،

 ثبًُنًثبصیًگْهْکًْهیًکشدینًّ،

 اهبًًویًدًّنًدلنًًویًآهذًتْالتًسًّجبسًّکٌن،

 :هبدسًثضسگًُوؼًهیًگفت

 تْیًتْالتًصًخذایًلؾٌگیًاعت،ًهیذًّی؟

 اگًَُشًسّصًتْالتًْتویضًکٌی،

 هثلًخذایًتْالتًخْؽگلًهیؾیًیب،

 ،يثشقًاًذاختسًّاّىًسّصًثًَثؼذًُشًسّصًؽشّعًکشدمًتْالتًًاص

 خْة،ًهیًخْاعتنًخْؽگلًثؾن،

 ُشًسّصًُشًسّصًثشقًاًذاختن،

http://www.youtube.com/watch?v=Z2VoEN1iooE


 دًًّفشیًثبًُنًخشیذًُنًسفتینًّ،

 ثبًُنًخْساکًاسدکًخْسدین،

 هبدسًثضسگًّلتیًًْاسًتئبتشجذیذهًْلشًًّلبطیًکشد،

 گشیًَکشدمًًّاًًّْدػْاًُنًکشدم،

 ایًلؾٌگیًاعت،ًهیذًّی؟تْیًتْالتًصًخذ

 اگًَُشًسّصًتْالتًْتویضًکٌی،

 هثلًخذایًتْالتًخْؽگلًهیؾیًیب،

 ّلتیًکویًثضسگتشًؽذم،ًثبًهبدسًثضسگًآثوًْتْیًیکًجْةًًویًسفت،

 هذم،ًدیگًَجبئیًثشایًخْدمًًیبفتن،اّثبًخبًْادًٍخْدمًُنًجْسًدسًًویً

 سّصآیًتؼطیلًدیگًَثًَخًًَْثشًویًگؾتن،

 پغشمًعشگشمًثْدم،ُوؼًثبًدّعتً

 خْساکًاسدکًُنًاصًثیيًهبًسختًثشًثغت،  ثبصیًگْهْکًّْ

 آٍ،ًچشاًچشاًآدهبًُوذیگًَسًّآصاسًهیذى،

 چشاًآدهبیًخْةًساًثشًثبدًهیذى،

 چشاًهبدسًثضسگًسًّکًَُویؾًَدبهیًهيًثْدًثبیذًسُبًکٌن،

 تٌِبًثؾنًًّاصًخبًًًَّکبؽبًًَثًَثُشم؟

 دًّعبلیًَکًَاصًخًًَْثیشّىًصدم،

 هبدسًثضسگًثیوبسًؽذًًٍّدسًثیوبسعتبىًثغتشی،

 الغشًًّسًجْسًؽذًٍهبدسًثضسگ،

 سفتنًثًَدیذىًهبدسًثضسگًدسًثیوبسعتبى،

 گفتنًهثلًسّصُبیًلذین،" هبدسًثضسگًعالم"

 ّلیًهبدسًثضسگ،  ُویيًًُّویيًگفتن،

 ،ًهبدسًثضسگًهًٌْثیشّىًکشد،"ثشّ،ًثشّ،ًثشگشد"

 اةًاثذیًفشًّسفت،فجخًسّصًثؼذًهبدسًثضسگًعبکتًثًَخْ

 اٍّ،ًهثلًایيًکًَهبدسًثضسگًهٌتظشًدیذىًهيًثْد،

 آٍ،ًػجتًاصًهيًکًًَتْاًغتنًلذسًاّىًسًّثذًّن،



 ّلیًاًّثبًّجْدًایيًًًًٍْوکًًؾٌبطًهٌتظشًهيًهًْذ،

 تْیًتْالتًصًخذایًلؾٌگیًاعت،ًهیذًّی،

 خْؽگلًکشدًٍآیب،ًاهشّصًدشفًهبدسًثضسگًهيًسّ

 عت،ًهیذًّی،تْیًتْالتًصًخذایًلؾٌگیًا

 اگًَُشًسّصًتْالتًْتویضًکٌی،

 هثلًخذایًتْالتًخْؽگلًهیؾیًیب،

 هيًکًَُوؼًدلنًهیًخْاعتًُوغشًخْػًخلمیًثبؽن،

 اهشّصًُنًثیًدسیغًتْالتًْتویضًهیکٌن،ًُیًجبسًّهیضًن،

 هبدسًثضسگ،

 هبدسًثضسگ،ًهوًٌْن

 هبدسًثضسگ،ًساعتیًکًَهوًٌْن،

 .آسیًگبتْ

◆ 

آئیًٌَاصًلذینًجغنًاعشاسًآهیضیً.ًسّایتًاعتًکًًَجبیذًآئیًٌَیبًلطؼبتًًآىًساًکًَدّسًاًذاختًَاًذًجوغًآّسیًکشد

خذائیًدسًآئیيًؽیٌتًْثؾوبسًهیًآیذًکًَهمذطًآئیًٌَثًَُوشاًٍهِشًًٍّؽوؾیشًیکیًاصًعًَاثضاسً.ًپٌذاؽتًَؽذًٍاعت

آئیًًًٌََفمطًظبُشًاؽخبؿًساًهٌؼکظًهیًکٌذًثلکًَسّحًهشدمًژاپيًثشًایيًثبّسًذًکًَ.ًدسًهؼبثذًدفبظتًهیًؽْد

هوکٌغتًًثذًیويًللوذادًؽذًٍاعتًصیشایبًلطؼبتًآىًثٌبثشایيًجوغًآّسیًآئیًٌَ.ًدداسفشدًساًًیضًدسًخْدًرخیشًٍ

ً.دبّیًسّدیًآصاسًدٌُذًٍایًثبؽذ

◆ 

ًّدسًًتیجًَتُْیيًثًَآلْدگیًصیشاًثبصدمًاًغبىًآلْدًٍاعتًًّعجتً.ًهیًگْیٌذًؽؼلًَؽوغًًجبیذًثبًفْتًخبهْػًکشد

ًآتؼًهیًؽْد ًؽؼلَ ًاسّاحً. ًّسّسًُشًگًًَْسّدیًهیًثبؽذًهوکٌغتًُشًلذظَ اصًآىًجبئیًکًَدُبىًدسّاصٍ

دسًسّصگبساىًًثبعتبىًخویبصًٍساًؽیطٌتًاسّاحًخجیثًَ.ًخجیثًَّاسدًآىًؽًْذًًّثشایًهذتًُبًدسًآىًعبکيًگشدًذ

هؼوْالًدسًهشاعنًعْگْاسیًًّدػبخْاًیًآئیيً.ًدُبىًثْدًٍاعتًهیًداًغتٌذًکًَُذفًاصًآىًّاسدًؽذىًثًَداخل

ُبیًثْدیغنًًّؽیٌتًْتضئیيًآتؼًاصًالضاهبتًاعتًًّآتؼًساًؽبیغتًَادتشامًًّعتبیؼًهیًداًٌذ
02

دسًهمبثلًآتؼً.ً

ایيًآتؼًًًَ.ًدیٌوشداىًجلْیًدُبىًخْدًساًثبًثشگًُبیًپِيًگلًکبهلیبًهیًپْؽبًذًذًتبًؽؼلًَآتؼًساًآلْدًًٍکٌٌذ

 .ًثشایًسّؽٌبئیًثلکًَثشایًطِبستًثخؾیذىًسّحًفْتًؽذگبىًثشًپبًهیًؽْد

                                                   
ًفْرًفشٌُگًایشاىًدسًسعْمًآتؼًافشّصیًًّعتبیؼً. پشعتبسیًًّعتبیؼًآتؼًسعنًهؾتشکیًدسًفشٌُگًدیٌیًایشاىًًّژاپيًًاعت    

خْدًساًدسًدبلیًکًَهلجظًثًًَهٌبعکًدسًهشاعنًآئیيًصستؾیًًُنًهْثذاى. ثْعیلًَپژُّؾگشاىًثغیبسیًاثشاصًؽذًٍاعتدسًژاپيًاصًآىً

 ً.ثشًلشاسًهیًکٌٌذدسًجلْیًآتؼًاعتًُبیًعفیذًُوشاًٍثبًهبعکًًلجبط



◆ 

. الگی بر گزار می کنندیا جشن های هفت، پبج و سه س"   شی چی گوسان"یاپنی ها برای فرزندان خود جشن 

در اصل برای گرامی داشت رشد فرزندان خود این رسوم را . این جشن ها قدمتی بیش از دویست سال دارد

جشن هفت سالگی برای فرزند دختر، جشن پنج سالگی برای فرزند پسر و جشن سه سالگی . برگزار می کنند

تران در سن هفت سالگی کیمونو با کمر بند دخ. ممکنست هم برای دختر و هم برای پسر بر گزار می شود

می کنند و فرزند سه ساله اجازه    می پوشند و پسران را ملبس به نوعی لباس به نام هاکاما(   فرتور )بالغین

اولیاء فرزندان را باآرایش جدیدی به معابد و یا دیگر مجالس می برند و مراسم . می یابد موی خود را بلند کند

 .تمندی را بعمل می آورندشکرگزاری و رضای

 

 پوشش دختر هفت ساله، پسر پنج ساله و  دختر سه ساله: از راست به چپ  11فرتور               

◆ 

اصطالحات . ارواح خبیثه اند گرفتاربنابراین  ،دنزمین را لگد می کنچون  ی انسانبر پایه این باور که چون پاها

برای نمونه در مورد مواد غذائی فاسد شده . در ادبیات ژاپنی بسیار یافت می شود ی انسانوف به پامعط

از  رد پائیمجرمی را که . دگوینمی "   مدآپایش در "بودن خرج را  گران، یا "  پایش سریع است"اصطالح 

لقب می "   پایش را شست"و یا در صورتی که توبه کند او را "   پایش باقی ماند"خود به جای گذاشته باشد 

استناد بر همین باورست که ژاپنی ها در موقع نشستن روی کف اتاق سعی می کنند کف پایشان در میدان  .دهند

می گویند، روشی (   فرتور " )سِه زا"بهترین یا صحیح ترین نوع نشستن را . دید شخص همنشین قرار نگیرد

 .دخواهید شپاها مواجه شدید که اگر عادت نکنید با خوابرفتگی 

 

                                                   
21 Shichi-Go-San=七，五、三 
22 hakama-gi=袴着 
23 ashi ga hayai=足が早い 
24 ashi ga deta=足が出た 
25 ashi ga tsuku=足がつく 
26 ashi o haratta =足を洗った 



  "سِه زا"طرز نشستن   12فرتور                    

◆ 

 .است متفاوتمشاهده می شود طرز پوشاندن کفن به جسد با پوشش فرد عادی    همان طور که در فرتور 

در افراد عادی باید برگه نیمه . مرگ شخص عادی را تداعی می کند اند زیراپوشش یکسان را بد یمن دانسته 

چپ لباس روی برگه نیمه راست آن پوشیده شود حال آن که در مورد جسد کامال بر عکس یعنی برگه نیمه راست 

در فرد عادی دست راست می تواند درون لباس وارد شود و این  .کفن باید روی برگه نیمه چپ آن پوشانده شود

 .بردی نوع پوشش را می رساندکار

  

جسد زا . ٌای جسد ٌم تُجً کىید بً طسش قساز دادن ومادیه دست ا  ضمى -جسدبً کفه پُضاودن تفاَت پُضص فسد عادی با   13فستُز 

 .دز ژاپه آزایص میکىىد تا دز حد امکان چٍسي طبیعی خُد زا باشیابد

◆ 

تاماکورا به معنای . است"  1 تاماکورا"وازه ماکورا مشتق از واژه . می گویند" 3 ماکورا"تکا در زبان ژاپنی به مُ 

ژاپنی ها معتقدند سر انسان محل سکونت روح است و زمانی . تعبیر آن هم بسیار ساده است. نشستگاه روح است

. ستبنابراین متکا از اقالم مقدس بشمار می آمده ا. که روی متکا قرار می گیرد این روح به متکا منتقل می شود

 .ربایش روح از تن شناخته شده است آنلگد کردن متکا یا روی آن نشستن توهین به متکا و گم شدن 

 

 

 

                                                   
27 makura=まくら 
28 tamakura=魂座 
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