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  146-111صص، 39، پياپي 1390بهار و تابستان  -دين و ارتباطات، سال هجدهم، شمارة اولپژوهشي  -دوفصلنامه علمي
    

  ؛ژاپن يافتگي توسعه
 ادو ةدور در »وظيفه« مفهوم تكوين اجتماعي -تاريخيهاي  زمينه

  21/10/1389  :تاريخ دريافت                                                                                    ∗محمدي گل علي
 18/10/1389  :تاريخ پذيرش                                                                               ∗∗اوشي هاچي ماكوتو

 
  چكيده

از همـين رو چـه بسـا دو پديـده يـا      . پيوند عميـق دارد » شرايط و تحوالت«، با »زمان«
آغاز شوند، اما شرائط تـاريخي و فرهنگـي، سـير و سرنوشـت     » زمان هم«طور  به فرايند

يـافتگي در دو كشـور ايـران و     حكايت توسعه. تحوالت يكي را متفاوت از ديگري كند
مواجهه ايران و ژاپن با غـرب در قـرن نـوزدهم را     عموماً. ژاپن نيز از همين قرار است

اما ژاپن بعد از گذشت يـك  . دانند سرآغاز فرايند توسعه و نوسازي در اين كشورها مي
، بـا ورود  ).م1858(اي  دوره نسبتاً كوتاه ده ساله از زمان پذيرش شرايط تجارت تعرفـه 

عمالً ) .م1868(» ميجي بازگشت«ناوگان امريكا به اين كشور تا تشكيل دولت مدرن با 
  .وارد مسير نوسازي شد

دهنده شرايط روز جامعـه در عصـر    ها كه انعكاس بررسي آثار تاريخي و اندرزنامه
، حكايـت از نبـود   آن دوره اسـت  اجتمـاعي مـردم   دهنده رفتارهاي نشانو قاجار است 

هرچنـد شـايد ايـن رفتارهـا ريشـه در      . عناصر كليدي و حيـاتي بـراي توسـعه اسـت    
  .هاي دورتر داشته باشد گذشته

توان گفت هرچند جرقه آغـاز گـذار از يـك جامعـه سـنتي بـه عصـر مـدرن          مي
ـ هواسطه مواج به آميـز مسـير نوسـازي، مرهـون      پيمـودن موفقيـت   ،غـرب زده شـد   اه ب

وظيفـه  «چون  مقوالتينهادينه شدن . هاي مساعد براي پيمودن اين راه مشكل بود زمينه
يافتـه بـه    هـاي اجتمـاعي اختصـاص    بال وظايف محوله و نقـش پذيري در ق و مسئوليت

  .حركت در اين مسير را تسهيل كرددر كشوري چون ژاپن، ، »افراد

  واژگان كليدي
  پذيري مسئوليتيافتگي، ژاپن، ايران، وظيفه،  توسعه، توسعه

                                                 
  دانشگاه مطالعات خارجي توكيو ،اي و فرهنگي دانشجوي دكتري مطالعات منطقه ∗

golmohammadi.ali.h0@tufs.ac.jp 
  دانشگاه مطالعات خارجي توكيو مطالعات آسياي غربي و جنوبي، دانشكدة استاد ∗∗

 hachi@tufs.ac.jp 
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  مقدمه

 از گذار و تاريخي حركت نوعي به منوط و بلندمدت اجتماعي تغييرات فرايند، توسعه
 و كشور هر توسعه الحقه و سابقه بررسي در ،رو ازاين؛ است ديگر  ةمرحل به مرحله يك
 كشورهاي از يكي .نيست كشور آن تاريخي تحوالت بررسي از نياز بي پژوهشگر، ملتي

 تحوالت ةمطالع مستلزم كشور اين يافتگي توسعه بررسي كه است ژاپن آسيا ةيافت توسعه
 يا عامل چه، تاريخي تحوالت حسب كه است اين پرسش .است كشور اين تاريخي
  ؟ داشتند عهده بر كشور اين توسعه فرايند تسريع و تمهيد در را ثيرأت بيشترين عواملي
 الگوي به بايد نخست گام در، نوسازي روند در ژاپن توفيق چرايي به پاسخ در
 چندان اغلب كه اي نقطه، كرد رجوع فرايند اين آغاز زمان در آن اجتماعي و فرهنگي

 كه داده نشان آن فرهنگ و ژاپن ةجامع مدرن ماقبل شرايط .شود نمي واقع توجه مورد
  .است بوده مساعد بسيار، نوسازي امر در ژاپن موفقيت براي اشاره مورد وضعيت

 بر اي دريچه ،1ادو دوره در ژاپن سنتي ةجامع بررسي با تا است آن بر حاضر مطلب
 هاي پيشرفت از مشحون كه ادو ةدور .بگشايد كشور اين خاص يافتگي توسعه فهم

 از .دارد مطالعه براي خاصي جذابيت و اهميت مختلف داليل به، است اجتماعي جالب
 از ژاپن ةجامع نوسازي روند ساز زمينه كليدي عناصر كه است آن بر تصور، عام ينگاه
 اين در، حاضر عصر تا مدرن دولت آمدن كار روي و ).م1868( ميجي بازگشت زمان
 در سنتي ةجامع تجسم را دوره اين، خاص يگاهن از و است گرفته شكل دوره
 حتي كه دانند مي شدن غربي لواي در نوسازي فرايند آغاز از پيش خود وجه ترين كامل
 خود بقاي به نوين قالبي در و تغييريافته اشكال در اش سنتي الگوهاي، فرايند اين از پس
 دليل هب اخير ديدگاه اهميت .شدند مدرن ةجامع از »ژاپني« ويژه نوع أمنش و دادند ادامه

 همراهه ب، شدن غربي از پيشگيري و ها سنت حفظ با همزمان يافتگي توسعه بر كيدأت
 جايگاهش لحاظه ب ايران با كشور اين تاريخيهاي  مشابهت برخي و بودن آسيايي
  .است بررسي اين انجام داليل عمده از، توسعه در پيشگام غربي كشورهاي به نسبت

 مختلفهاي  دوره طول در جامعه سنتي عناصر اصلي جوهر و ماهيت حفظ
، مختلف ادوار در خارجي فرهنگي تاثيرأت ضمني پذيرش با همزمان ژاپن تاريخي

 كه دارد اشاره خاصي ديدگاه به ،واقع در كه تسها آن شدن نو و بازتوليد بر كيديأت
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 گفت توان مي ژاپن فرهنگ ترسيم در .است ژاپن يافتگي توسعه بودن انحصاري به قائل
 ةاجاز و داده بقا اجازه كهنه و تر قديمي عناصر به كه است سنتي واجد جامعه اين

 خارج از يا و اند يافته توسعه ژاپن در يا كه دهد مي جديدي عناصر با را ها آن همزيستي
 عنصر همين به فرهنگي واردات سريع و روان جذب در كشور اين توان .اند شده وارد

 از كه دهند مي ترجيح را الگويي، الگويابي در جوامع ساير معموالً .است مربوط خاص
 فرهنگي عناصر از دسته آن .باشد فرد همنحصرب اي گزينه، ديگر شكل يا شكل يك ميان
 گاه هيچ ادو ةدور در توكوگاوا دولت، ژاپن در اما .روند مي بين از، شوند افتاده مد از كه

 در همچنين .نكرد كيوتو در امپراتور دربار سنتي نهاد جايگزين كامل طور به را خود
 در اما، دارند فردي همنحصرب نسبتاً ويژگي آغاز در مذاهب تمامي اينكه با، مذهب حوزه
   داشتند آميزي مسالمت همزيستي يكديگر با )شينتو و بوديسم( مذاهب ژاپن

 (Yoshie, 1996, pp.1-2).  
 مردم اجتماعي رفتارهاي بارزترين جمله از »پذيري مسئوليت« و »شناسي وظيفه«
 رضايت احساس و شده تعيين وظايف به بخشي اولويت .است حاضر عصر در ژاپن
 زندگي در وضوح هب يافته توسعه ةجامع يك از رفتاري عنوان هب، وظيفه انجام از ناشي

  .شود مي مشاهده ها آن روزمره
 دوره هر تمايزيابي با همزمان تاريخي بستر پيوستگي، ژاپن كلي تاريخ با آشنايي 

 ميان در ادو دوره اهميت بر كيدأت ،نهايت در و اجتماعي خاص هاي ويژگي ةواسط هب
 كلي يشما ترسيم، كشور اين در نوسازي زسا زمينه عنوان هب ژاپن تاريخيهاي  دوره
 و بررسي به مقاله اين .است ساخته ضروري را كشور اين تاريخي مختلفهاي  رهدو

 به توجه با آنهاي  زمينه يابي ريشه و )شناسي وظيفه( رفتار اين تاريخي ةپيشين واكاوي
 تبيين مستلزم امر اين .پردازد مي ژاپن تاريخ در ادو دوره اجتماعي ممتازهاي  ويژگي
 نظام نوعي استقرار منظور هب كه است وقت حاكم نظام سياسي تمهيدات برخي

 آراء بررسي همچنين .درآمد اجرا به ساله260 آرامشي و صلح ضامن عنوان هب اجتماعي
 دوره اجتماعي شرايط بازتاب ،واقع در كه دوره اين انديشمندان از برخيهاي  انديشه و

 عموم ميان در پذيري مسئوليت و وظيفه مفهوم رواج نحوه بيشتر فهم به ،هستند ادو
   .كند مي كمك مردم
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 هاي بخش در كهها  ژاپني شخصيتي هاي ويژگي در اهميت حائز نكات جمله از
 »اقتباس« در ژاپن مردم هاي توانايي و ها قابليت، است پذير تشخيص نيز مطلب اين مهم
 زندگي روش و سنت، شخصيت حفظ با همزمان جديد شرايط با خود ساختن منطبق و

 وامدار شدت به اجتماعي و فرهنگي نظر ازها  ژاپني چهگر ،برتيت اين به .است خودشان
 رنگ روشني به ،شود مي عرضه ايشان سوي از كه آنچه بيروني ةجلو ،هستند چين تمدن

 شده اقتباس موارد اند شده موفق زبردستي و مهارت با همواره ؛ زيرادارد ژاپني لعاب و
 توان نمي كه كنند ارائه را ژاپني ويژه تمدن و داده تغيير خود ملي اهداف راستاي در را
 تمدن از اقتباسي موارد جمله از .(Morton, 1994, p.1) كرد ترديد آن ژاپني اصالت در

 جامعه اجتماعي -سياسي ساختار، شد خواهد اشاره ها آن به نيز مطلب اين در كه چين
، مسكنفوسيوسي نييآ هاي آموزه، است شهره فئودالي نظام به غرب در كه آنچه ويژه هب

 آن ژاپني ةنسخها،  آن كردن دروني و هضم، اقتباس از پس كه است چيني خط و زبان
 با مواجهه در توان مي حتي را رويكرد نوع اين و اند كرده ارائه آشكار تمايزي با را

   .كرد مشاهده نيز غربي تمدن مظاهر
 از يعني سال 260 مدت به )يكنون يويتوك( ادو شهر در ژاپن ياسيس تيمركز

 با مصادف دوره نيا .شود مي محسوب دوره نيا هيتسم وجه، .م1876 تا 1603 سال
 3شوگون كي شانيا سأر در و بود ژاپن در )2يسامورا( جنگاوران طبقه تيكماح
 زين توكوگاوا دوره به علت نيهم به كه داشت قرار 4توكوگاوا خاندان از )سپهساالر(

 خاندان از شوگون نينخست عنوان هب 5توكوگاوا اسوي هيا انتصاب هرچند .است مشهور
 بردن ارث به جز يو ،قتيحق در ،گرفت صورت امپراتور دربار توسط رسماً توكوگاوا

 يوتوميتو و 6نوبوناگا اُدا يعني ژاپن ساختن متحد راه در سلفش سرداران يها تالش
 يوشي دهيه توسط كه ياسيس اتحاد نيا .نداد صورت يخاص كار ،عملدر  7يوشي دهيه
 ولدارانيت و بزرگ مالكان( 8يوهايميدا از متشكل ينظام، شد جاديا .م1590 سال در

 جنگاورشان رعاياي و خدمتكاران سأر در هركدام كه كشور سراسر در پراكنده )ينظام
 ةرابط چارچوب در خودشان ،حال نيع در و كردند مي حكومت خود يقلمروها بر

 استقرار با .بودند بزرگان گريد و اسوي هيا، يوشي دهيه فرمان تحت يتيرع و ارباب
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 قرن ةآستان در كه گفت توان مي ،ويميدا تيهدا تحت ثبات با يداخل نظم ينوع
  .گذاشت ةعرص به پا دوا دوره ياجتماع نظم شانزدهم

   ژاپن يخيتار يها دوره يبند ميتقس

 ريناگز، تيكل آن بستر در خيتار انيجر اي و تيكل كي عنوان هب خيتار مطالعه هنگام به
 اساس بر يخيتارهاي   دوره يبند ميتقس در .ميهست يخيتارهاي   دوره يبند ميتقس از
 در هيرو  وحدت نبود .است گرفته صورت يگوناگونهاي   يبند ميتقس، مختلف يمبان
هاي   قسمم اساس بر موجودهاي   بندي ميتقس يبرخ رواج و يخيتارهاي   دوره يگذار نام

 ييشما ةارائ منظور به يخيتارهاي   دوره كالن بندي ميتقس نييتب، خرد سطح در مختلف
 يگذار نام يگاه، ژاپن يخيتارهاي   دوره به ارجاع در .است ساخته يضرور را خيتار از

 و ا10اميمومو-يآزوچ ،9انيههاي   دوره مثل ها حكومت مقر نام اساس برها  دوره يبرخ
فاصل حد يعني، نارا از شيپهاي   هدور ةدربار هيرو نيا هرچند .است گرفته صورت دوا 

 در مدرن عصر به ورود با كه  يصورت در ؛كند نمي صدق .)م( هفدهم تا چهارم هاي سده
 و 12شويتا ،11يجيمهاي   دوره همچون يامپراتوران ياسام با يحكومتهاي   دوره از، ژاپن
 ةسطاو هب »ويتوك« ةدور عنوان بااي  دوره، نيشيپهاي   دوره همچون و شود مي ادي ا13شوو

  .ندارد وجود شهر نيا در حكومت استقرار
 طرح يمبنا بر اصل در، تر بزرگ اسيمق در ژاپن يخيتارهاي   دوره بندي ميتقس

 )16كينداي( مدرن عصر و )15چوسي( هاي مياني سده؛ )14دايكُ( باستان ةدور يقسمت سه
 تاريخيهاي  دوره عناوين ترجمه ،درواقع بندي تقسيم اين .است گرفته صورت

  .شد مرسوم ژاپن به غربي گارين تاريخ ورود با همزمان و نوزدهم قرن اواخر از كه اروپاست
 ةدور اروپاي رويكرد محصول واقع در، گانه سه كالن بندي تقسيم نوع اين البته
 تاريخ ملتكا سير« ويژه هب، ماركس آثار بررسي با .است آن تاريخي گذشته به رنسانس
 بر را آن، سنتي اروپاي خيتار گانه سه مراحل از اقتباس با او كه شود مي مشخص »جهان
 و كشورها تمام است معتقد و كرده تفسير خودش تاريخي ماترياليسم ديدگاه مبناي
 تفسير مطابق .پيمايند مي را مشتركي مراحل، تاريخي ةتوسع فرايند در ها ملت

 با نيز مدرن عصر و فئوداليسم با هاي مياني سده، داري برده با باستان ةدور، ماركسيستي
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 ةجامع آرماني ةدور دو از پوشي چشم با .اند شده متمايز يكديگر از داري سرمايه
، ماركس ديدگاه از توسعه مراحل پايان و آغاز در -سوسياليسم و اوليه كمون -طبقه بي

 ةنظري .م1920 ةده از .ماند مي باقي سنتي بندي تقسيم اساس بر اصلي ةدور سه همان
 و گذاشت بسياري ثيرأت ژاپني نگاران تاريخ ويژه هب ژاپن اجتماعي معلو بر ماركسيستي

 چارچوب مبناي بر ژاپن تاريخيهاي  دوره بندي تقسيم براي بسياريهاي  تالش
 تاريخي مشترك حلامر اين كه شد مشخص تدريج هب اما ؛گرفت صورت ماركسيستي

 انطباق قابل چندان اروپا از خارج در، دانستند مي جهان كل بر اطالق قابل را آن كه
 اين از هم ماركسيستي گرايشات با ژاپني نگاران تاريخ حتي، حاضر حال در و نيست
 در )مدرن عصر آغازين ةدور( 17يس كين دوره گنجاندن با و كرده عدول بندي تقسيم
 را ژاپن تاريخ ازي ا مرحلهچهار ساختاري، مدرن عصر و ميانيهاي  سدههاي  دوره ميان
 تاريخي هاي كتاب مبناي بندي تقسيم اين رسمي طور به حاضر حال در كه كردند ئهاار

  .(Bito, 2006, pp.2-5) است
 ژاپن تاريخ خاصِ )يس كين( »مدرن عصر آغازين ةدور« شد يادآور بايد نتيجه در
 هاي كتاب از رخيب در البته .نيست جهان تاريخ كلي مباحث بر انطباق قابل و است

 يك ،عملدر، مدرن عصراز پس )معاصر ةدور( )18ندايگ لحاظ با، ژاپن تاريخ آموزشي
 .(Tokyo gaikokugo daigaku, 2004, p.22) كنند مي ارائه را گانه پنج بندي تقسيم

 بهاي  مرحله سه بندي تقسيم تدريجي دگرگوني براي دليل بهترين شايد
 و تبيين در سابق بندي تقسيم ظرفيت و توانايي نبود، ژاپن تاريخ دراي  چهارمرحله

 ةدربرگيرند، ژاپن تاريخ در هاي مياني سده .باشد ژاپن تاريخي مراحل تمامي پوشش
 ةزيرمجموع دوا و موموياما –آزوچيهاي  دوره و است موروماچي و كاماكوراهاي  دوره
 ةمجموع، ديگر سوي از .شوند مي محسوب )مدرن عصر آغازين ةدور( يس كين
 در يا و فئودالي عصر عنوان به مدرن عصر آغازين ةدور و هاي مياني سدههاي  دوره

 بندي تقسيم .شود مي شناخته )جنگاوران عصر( 19جيداي بوكه ژاپني اصطالح
 نگرش ةنحو محصول بندي تقسيم اين اصل در، نبود غرب به مختص اروپااي  مرحله سه
 مورد در .ندا مشابه فكري هاي لهنح مولد اجتماعي هاي انقالب تمام زيرا ؛بود گذشته به

 قرن در اروپا نوزايي يا رنسانس دوره در بندي تقسيم اين كه شود مي گفته اروپا
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 »مدرن عصر « يا جديد دوراني ةطليع را آن اصل در كه شد پديدار پانزدهم و چهاردهم
 و مردم افكار بر دين حاكميت عصر وهاي مياني  سده آمدن سر به پي در كه دانستند مي
هاي  سده بر مقدم ،همچنين .بود شده ظاهر تاريكي عصر پايان در، رنسانس منظر از

 اهداف با رنسانس كه بود باستان عصر در روم و يونانهاي  تمدن طاليي دوران، مياني
 ةطليع ؛داشت تاريخ بهاي  مرحله سه نگاهي، اشاره موردهاي  تمدن سنتي فرهنگ احياي
 صدد در كه هاي مياني سده يا نزديك ةگذشت، داشت قرار اش آستانه در كه حاضر عصر
 آن به مثبت نگرشي با كه باستان عصر يا دور بسيار گذشته ،نهايت در و بود آن نفي
 ميجي بازگشت از ناشيهاي  دگرگوني نيز ژاپن در .بود آن احياي صدد در دوره

 هرچند .گرفت صورت حكومت به ورامپرات ةواسط يب بازگشت اسم به ).م1868(
 محسوب امپراتور مستقيم و واقعي حكومت اصل در ژاپن در باستان دوره حكومت

 بودند معتقد، داشت وجود عصر آن در حكومتي چنين كه تصور اين با مردم ،شد نمي
 قدرت، هاي مياني سده در يعني ،باستان از پس ةدور در )ساموراي( جنگاوران طبقه كه
 محسوب تاريكي عصر ژاپن تاريخ در هاي مياني سده و است كرده غصب ورامپرات از را
 معتقد، داشت تداوم دوا دوره پايان تا تاريكي دوران كه تصور اين با مردم و شد مي

 آغاز وي فرمانروايي از جديدي عصر، قدرت به امپراتور بازگرداندن با تنها كه بودند
  .(Bito, 2006, pp.6-8) است شده

 هاي مياني سده، بودند روشنگري عصر از ثرأمت بيشتر كه اروپا مدرن عصر نامتفكر
 و ماندگي عقب با مترادف فئوداليسم ايشان نظر از .دانستند مي تاريكي دوران را

 مفهوم كردن وارد هنگام نيز ژاپن مدرن عصر روشنفكران از برخي ظاهراً .بود ستمگري
 منطبق هوكن ژاپني مفهوم بر را آن و ندشد دقتي بي دستخوش، اروپايي فئوداليسم

 ماركسيستي گرايي جزم از را خود ژاپني نگاران تاريخ تدريج هب .م1980 ةده در .كردند
 هاي نظام و مردم تفكر طرز، اجتماعي نهادهاي ةدربار را جديدي تحقيقات و رهانيدند
 مدرن پيش از عصر بودن تاريك ةنظري بودن باطل و دادند انجام يادشده ةدور ارزشي
  .)Tokugawa, 2007, pp.5-6( شد آشكار ژاپن

، غرب ازاي  مرحله سه بندي تقسيم ةايد بودن وارداتي به اذعان رغم هب، اينجا در
 در تاريخي ةگذشت به نسبت مشابه نگرشي وجود به توجه با كه است اين بر كيدأت
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 و دارد ژاپن سنت در ريشه ديدگاه اين -اروپا رنسانسي ديدگاه همچون -ژاپن
 ةدربار امر همين البته .است ظاهري امري غربي يا و ماركسيستي تفكرات از ثيرپذيريأت

   صادق نيز دوا و كاماكوراهاي  دوره فاصل حد، ژاپن اجتماعي و سياسي ساختار
 تعبير به و اروپا در هاي مياني سده بندي تقسيم با دوره اين سازي معادل يعني ؛است

 موضوع اين به ژاپني نگاران تاريخ آن از پيش و نبود جديد امري، فئودالي نظام ماركس
  .بودند كرده اشاره

 عنوان با جنگاوران حكومت ةدور گذاري منا كه داشت توجه بايد ،واقع در
اروپاي فئوداليسم به ارتباطي اصل در، دوره اين محققانتوسط  )فئودالي نظام( 20نهوك 
- 770( 21چو دوره حكومتي نظامهاي  ويژگي از مقتبس بلكه نداشت هاي مياني سده

 ساالري ديوان از متمايز سنتي طور به كه بود چين در )مسيح ميالد از پيش ةدور 1100
 ميالد از پيش دوره 221-207( 22چين يا كين سلسله حاكميت تحت كه بود متمركزي

 براي كنفوسيوس كه بود اي واژه »هوكن« ژاپني واژه ،واقع در .بود شده مستقر )مسيح
 نظر به كه دولتي يعني ؛برد مي كاره ب چين چو سلسله غيرمتمركز سياسي نظام توصيف

 در را غيرمتمركزي سياسي نظام كه نيز توكوگاوا شوگوني نظام نخبگان .بود آرماني وي
 نظام از افتخار با اغلب، بود احترامشان مورد كنفوسيوسيهاي  آموزه و بودند گرفته پيش

  .)Tokugawa, 2007, p.5(ند كرد مي ياد هوكن عنوان با خود سياسي
 ساختار با زياد اشتراكات ةمشاهد دليل هب دوا دوره محققان كه معتقدند نيز برخي 

 قدرت توزيع معناي به »فئوداليسم« از كه برداشتي و خودشان دوره سياسي -اجتماعي
 اطالق را عنوان اين، داشتند متمركز نظام حاكميت برابر در محلي قلمروهاي در
 »فئودال« به ترجمه كه )ژاپني زبان به نهوك( 23»ين چي -نگف« چيني عبارت .كردند مي
ه ب »ين چي« و »آمده بر خاك ازاي  توده و تل« معنايه ب »نگف« حروف از مركب، شده

 آمده بر »توده اين اطراف در مرزي عالئم از استفاده با حكومتي يا مملكت ايجاد« معناي
 دولت طريق از مستقيم حكومت جايه ب كه دارد اشاره نظامي به تلويحاً كه است

 قلمرو در كردن حكومت براياي  منطقه و محلي هاي دولت از زيادي شمار، متمركز
  .اند شده سيسأت خودشان
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 آرماني عصري مسكنفوسيوسي نييآ بزرگان و علما نظر از كه تشكيالت اين
 عصر منفي نگرش رغم به و است شده اقتباس چين در چو ةسلسل از، شد مي محسوب

 به نزديك را حكومتي روش اين نيز دوا دوره محققان» فئوداليسم« به نسبت مدرن
 را )ساموراي( ژاپني جنگاوران غيرمتمركز حكومت، رو ازاين ؛كردند مي ارزيابي صواب

 هاي نظام ةزمر در، داخلي قلمروهاي ميان در قدرت توزيع به توجه با توان مي
 هاي مياني سده اروپاي، لحاظ اين از .كرد بندي تقسيم -آن چيني مفهوم به -»فئودالي«
 ةسلسل و )ساموراي( ژاپني جنگاوران حكومت با هايي شباهت، زياد هاي تفاوت رغم به
 جنگاوران حكومت عصر كامل تطبيق فرض با تاريخي لحاظه ب .داشت چين در چو

 موجب ژاپن تاريخ مطالعات در ها ضرورت برخي، فئودالي عصر با )ساموراي( ژاپني
 بندي تقسيم پيدايش و مجزا تاريخي ةدور دو به يلفئودا عصر يا جنگاوران ةدور تقسيم

   .(Bito, 2006, pp.9-10) شداي  چهارمرحله
 معيارهايي و مالك تبيين و ژاپن تاريخيهاي  دوره از كلي شمايي ترسيم منظور هب

 اين تسميه وجوه وها  ويژگي ةكنند منعكس وها  بندي تقسيم اين مبناي كه
   .نمود مي ضروري يادشده توضيحات ةارائ، هاست گذاري نام

  مدرن عصر به گذار و جنگاوران حكومت 

 .گرفتبه دست  ژاپن در را حكومت جنگاوران طبقه، ميالدي دوازدهم قرن اواسط از
 .بود دربار اشراف و امپراتور اختيار در واقعي قدرت، جنگاوران آمدن كار روي از پيش

 بودند اشرافي از دسته آن مباشران و مختلف مناطق پاي خرده مالكان اصل در جنگاوران
 با جنگاوران، ترتيب اين به .نداشتند مستقيم حضور خود هاي زمين و امالك سر بر كه

 كنند پيدا تسلط كشاورزي هاي زمين كار نيروي بر توانستند، اشراف غيبت از گيري بهره
 نظام يا باكوفو سياسي نظام .داد مي تشكيل را ايشان مسلح نيروهاي ثقل مركز كه

 كه شوگون عنوان با ارشد جنگاور يك آن در كه شد مستقر جنگاوران ةسلط با شوگوني
 اداري امور ةكلي تصدي، كرد مي حكومت وي نام به و داشت امپراتور از مستقل درباري

 (Morton, 1994, pp.64-65). داشت عهده بر را نظامي و
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 كاماكورا حكومت سيسأت با ژاپن در )ساموراي( جنگاوران حكومت عصر گرچه
 .نيست ميانيهاي  سده ةدور آغاز معناي به لزوماً ،شود مي آغاز »يانه« دوره از پس
 دوره آغاز از پيش بلكه نبود دفعتاً و آني، وقت نظام در اجتماعي تغييرات وقوع

 بوده تغييراتي دستخوش جامعه، جنگاوران حكومتي نظام تشكيل يا كاماكورا حكومت
  .است شده حكومتي نظام از نوع اينگيري  شكل به منجر نهايت در كه

 بر مالكيت اربابيِ نظام، شد مي اداره جنگاوران توسط كه حكومتي اقتصادي مبناي
 اساس همين بر يزن ها آن از پيش هاي حكومت بنيان در واقع، كه بود امالك و زمين
هاي  خاندان حضور با شراكتي حكومتيِ نظام يك از نوعي واقع در .است بوده استوار

 معابد از اعم( معابد شامل و بودند برخوردار مالكيت حق از كه بود )24نمونك( قدرتمند
 همچون )اشرافيهاي  خاندان باالخره و نشين عزلت ورانامپرات، بوديسم و شينتو نييآ

  .بودند السلطنگي نايب و مباشرت انحصاري حق داراي كه 25افوجيوار
 ميان اين در و است ژاپن در هاي مياني سده دورههاي  ويژگي از، ساختار اين
 با كه شدند مي محسوب قدرتمندهاي  جناح از يكي تنها )ساموراي( جنگاورهاي  خاندان
 طوركه همان .ردندك مي فعاليت معابد و امپراتور ويژه هب دربار با پيوند برقراري به توجه
 در مشترك اقتصادي مبناي با گروه سه ميان قدرت تقسيم يعني ساختار اين ،شد اشاره
 آن در است؛ زيرا داشته وجود »نارا« دوره در حتي يا و يانه دوره يعني، پيشهاي  دوره
  .بود شده پذيرفته زمين خصوصي مالكيتها  دوره

 مردم و زمين بر دولت مالكيت از نظامي .م645 سال در ا26تايك اصالحات انجام با
 و بزرگ معابد، خصوصي مالكيت حق صدور با، هشتم قرن اواسط از اما .شد ايجاد

 را آن توان مي كه كردند مختلف مناطق در زمين مالكيت حق كسب به شروع اشراف
 (Bito, 2006, pp.11-12). دانست ژاپن در )27نئشو( اربابي نظام آغاز نشانه

 عظيمهاي  دگرگوني با فرانسه انقالب همچون، مدرنيته به فئوداليسم از اروپا گذار
 با هرچند گرفت صورت آرامي به نسبتاً فرايند اين ژاپن در .بود همراه يزيخونر و

 شوگوني نظام واقع در .بود همراه ).م1869-1868( 28بوشين نبرد همچون وقايعي
 غرب با مواجهه واسطه هب، جايگزين دولت و شد فروپاشي دچار درون از توكوگاوا
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، مسير اين در البته و كرد حركت سمت نآ به و گرفت پيش در را نوسازي هاي سياست
 .(Henshall, 2004, p.78) داد رخ ).م1877( 29ساتسوما شورش همچون نيز يهاي خالفتم

 دوره با ميجي بازگشت از پس محيط تمايزيابي رغم به كه است آن توجه قابل نكته
 اجتماعي ساختار، غربي فرهنگ مختلف عناصر از اقتباس واسطه هب )دوا( آن از پيش
 ساختار اصلي بخش كه ژاپن روستايي بافت مثالً .نشد تغيير دستخوش چندان ژاپن

 اشتغال بخش اين در جمعيت درصد 90 حدود و داد مي تشكيل را دوره آن اجتماعي
 مثالً ؛كرد تغيير روستاها مسئوالن عناوين ظاهر در .ماند باقي تغيير بدون تقريباً، داشت
 به ميجي دوره در، شدند مي ناميده 31شويا و 30نانوشي دوا دوره در كه روستاها يرؤسا
  .بود كرده پيدا تغيير 33سونچو يا 32كوچو

 همچون اصلي عناصر، بود حاكم مشابهي وضعيت نيز سياسي ساختار در همچنين
 )دايميوها( سابق قلمروهاي يرؤسا و مباشران، شوگوني دولت مقامات، )دربار( اشراف

 دستخوش قدرت ساختار شكل بلكه بودند نشده گذاشته كنار قدرت از كامل طور به
 و بودند گرفتهبه دست  را قدرت پايين رده هاي ييسامورا و اشراف البته .بود شده تغيير

 سياسي قدرت اما ؛بود كرده پيدا تنزل، گذشته رژيم بلندپايه اعضاي جايگاه و قدرت
 .بود مانده باقي ميجي دولت مركز در مختلف اشكال به جنگاور طبقه

 از خاكي، ادو ساخت تداوم و ميجي دوره در سياسي ساختار در تغيير عدم
 در جديد اهداف پيشبرد براي آن بودن سنتي رغم هب دوره اين فراوان قابليت و استعداد
 انقالبي ميجي بازگشت واقع در، بيتو نظر از .بود نوين عصر آستانه در نوسازي راستاي
 و ژاپن جامعه در فئودالي نظام حيات تداوم موجب كه بود سازشكارانه و ناقص

 بازگشت اب نوسازي برنامه اجراي رغم به .شد دوم جهاني جنگ پايان تا آن پيامدهاي
 وضعيت تداوم اين و نشد دگرگوني دستخوش جامعه پايين و باال مراتب سلسله، ميجي
 راه، اجتماعي شديدهاي  دگرگوني بروز زيرا ؛است برخوردار بسزايي اهميت از گذشته

 آنكه با ،رو ازاين .كرد فراهم ميجي دولت توسط اصالحات آميز موفقيت اجراي براي را
 اما ،است )يس كين( مدرن عصر آغازين دوره از مدرن عصر مميز فصل ميجي بازگشت

 .(Bito, 2006, pp.14-15) بود برخوردار مستحكمي پيوستگي از جامعه بستر اصل در
 ساختارهاي ايجاد با كه توكوگاوا دوره در جنگاوران طوالني حكومت، بنابراين
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 عصر به گذار حتي كه بود برخوردار ثباتي چنان از، بود شده ماندگار اجتماعي مستحكم
  .نكرد ايجاد آن در را عميقي تغييرات نوسازي آغاز و مدرن

  پذيري مسئوليت و خدمت نظام اجتماعي و تاريخيهاي  نهيزم

 خصايص از ديگر برخي يا و شناسي وظيفه مبحث تاريخيهاي  زمينه با رابطه در
 هاي جنگ از پس تاريخي دوران درباره نظر اشتراك با، جامعه اجتماعي -فرهنگي
  .دارد وجود نيز ديگري نظرات، داخلي

 و ازخودگذشتگي بهها  ژاپني كه دارند اشاره نكته اين به ها غيرژاپني معموالً
 اين و نيستند آگاه ويژگي چنين از خودها  ژاپني كه درحالي، هستند متمايل گرايي گروه

 دولت، كشورها ديگر در كه درحالي .است ايشان روزمره زندگي از بخشي ويژگي
 رفتارهاي روي بر اثرگذاري براي تبليغات انجام و آموزشي هاي فعاليت انجام به مجبور

 در، دور بسياراي  گذشته در هرچند .شود نمي احساس ژاپن در نيازي چنين، است فرد
 مبناي بر اجتماعي همكاري اساس، جوامع از ديگر بسياري همچون نيز ژاپن جامعه

 در ا34تاير و فوجيوارا خاندان ازهايي  السلطنه نايب سياست .بود خويشان با همكاري
 حكومتي نظام .بود استوار خويشاوندي روابط مبناي بر.) م1185-794( هيان دربار

 يك در .بود اقوام و خويشان به كردن هبه از اقتباسي ابتدا در نيز )ساموراي( جنگاوران
، .)م1392-1336( جنوب و شمال دربارهاي ميان درگيري بروز با تاريخي نقطه عطف

 با اپنژ جامعه تدريج هب و شد دگرگوني دستخوش خويشان به كردن هبه سنتي نظام
 برخي .آورد رو اقوام و خويشاوندان غير به همكاري به، دايميو نهاد سيسأت

 اين، )1467-159 سنگكو( داخلي هاي جنگ حوالي از كه معتقدند نظران صاحب
، نامورخ برخي هرچند .شد ژاپن نوين جامعه توسعه ساز زمينه و داد رخ مهم دگرگوني
 در شده حادث انقالب و داشته داخلي هاي جنگ از پس دوران به نسبت متفاوتي ديدگاه
 قرن پايان در زمين پيمايش در يوشي هيده اقدامات حاصل را ژاپن فئودالي جامعه

 وي اقدامات ارزيابي بر متمركز را مباحثشان و اند دانسته وي اقدامات ديگر و شانزدهم
 همچنان دوران اين در ژاپن كه است آن از حاكي تر دقيق توجهات گرچه .اند كرده

 جامعه اين كه بود آن گرفته صورت بنيادي تغيير اما بود مانده باقي فئودالياي  جامعه
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 داد ماهيت تغييراي  جامعه به خويشاوندان ميان همكاري بر مبتنياي  جامعه از، فئودالي
   .)Yoshie, 1996, pp.6-7( يافت اهميت خويشاوندان غير با همكاري آن در كه

اي  مرحلهچهار بندي تقسيم از آنچه به توجه با كه باورند اين بر ديگر برخي يا
 هاي جنگ بروز اثر در كه كرد مطرح را موضوع اين توان مي ،شد ئهاار اپنژ تاريخ
 و مدرن عصر آغازين دوره و ميانيهاي  دوره ميان فاصل حد در )35سنگُكو( داخلي
 -باستان« وسيع دوره دو به توان مي را ژاپن تاريخ، بود ها جنگ اين پيامد كه گسستي
 اين بروز از پيش تا .كرد تقسيم »مدرن عصر -مدرن عصر آغازين دوره« و »مياني

 مردم بر دولت كامل حاكميت اساس بر، نخست دوره اقتصادي مبناي واقع در، گسست
 معناي و مطلق مفهوم به نه البته -خصوصي مالكيت، آن از پس .بود استوار زمين و

 و بودايي جامعه، دربار اشراف( قدرتمندهاي  خاندان يافتن مالكيت يعني -آن امروزي
 توزيع نوعي سياسي واحد حاكميت حفظ با، امپراتوري ها آن سأر در و شينتو نييآ

 در حضورشان حفظ با قدرتمندهاي  خاندان اين و شد ايجاد حكومتي نظام در قدرت
  .كردند آغاز اراضي بر را خود خصوصي حاكميت اعمال، دربار با ائتالف و حاكميت
 )دايميو( مشخص قلمروهاي به ژاپن كشور گرچه داخلي يها جنگ وقوع از پس
 .شد متحد مجدداً يوشي هيده تويوتومي و نوبوناگا دااُهاي  تالش با، بود شده تقسيم
، باستان عهد از مانده باقي )نمونك( قدرتمندهاي  خاندان و اربابي نظام مقطع اين در قطعاً
 غلبه با نه اما يافتند را غالب يگاهاج جنگاوران طبقه، شرايط اين در .بودند پاشيده هم از
 قدرتمندهاي  خاندان سازمان انحالل با اصل در بلكه، گفته پيشهاي  جناح ساير بر
)كردند تاسيس را جديدي نظام، )نمونك (Bito, 2006, pp.16-19).  

 عصر آغازين دوره« عصر به ورود و شده ايجاد كه گسستي به توجه با حال
 به »مياني -باستان« گذشته دوره دو دولت با جديد دولت تفاوت، »مدرن عصر - مدرن
 در ،است مشكل پرسش اين به ييگو پاسخ گرچه؟ چيست در آن موسع معناي

 36ياكو مفهوم تحول سير بررسي تواند مي كليدي و مهم نكات از يكي، پاسخ جستجوي
 و واژه اين با تركيب از مركبي عبارات همچنين و »خدمت« و »وظيفه« ،»اداره« معناي به

، )دولت كارمند( 37ياكونين همچون اند شده ساخته مربوط اجتماعي نهادهاي با مرتبط
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، حقيقت در ).كاركرد( 40ياكومه و، )نقش( 39ياكوواري، )دولتي اداره( 38ياكوشو
  .است حاضر تحقيق محورهاي ترين مهم جمله از مفهوم اين تكوين يابي ريشه

  »ياكو« مفهوم

، پادير آرامشي و صلح استقرار و ژاپن ساختن متحد در نظامي سرداران موفقيت از پيش
 اهميت حائز بسيار منظم و نظامي ارتش از يبرخوردار داخلي يها جنگ وقوع اسطهو هب

 و شناسي وظيفه مرهون فضا آن در منظم ارتش كارآمدي و جنگاوران حكومت .بود
 بررسي با نخست 41تاكاگي شوساكو رو ازاين .بود نظامي جنگاوران پذيري مسئوليت
 استخراج آن از را »ياكو« مفهوم، زمان آن نظامي نيروهاي سازوكار و ساختار جزئيات

هاي  نقش ساير برجستگي و آرامش و صلح استقرار و زمان گذشت با سپس .كرد
 اين، بود هشد اتخاذ وقت حاكم نظام توسط كه تمهيداتي و ها سياست اثر در اجتماعي
 جنگاوران( دايميوها كه اصل اين اساس بر مثالً ؛يافت تسري جامعه در تدريج هب مفهوم
 و بودند خودشان استحفاظي حوزه در امنيت و نظم حفظ به موظف )دار ينزم ارشد

 پرداخت به ملزم، باشند شوگوني رژيم رسان ياري نظامي دفاع مسائل در ستباي مي 
 يك هم و حق يك هم نظامي نيروي ينتأم، دايميو يك براي .نبودند مستقيم ماليات
 و زمين ميزان با متناسب دايميو هر براي 42نظامي خدمات قانون مطابق .بود وظيفه
 مسلح نظامي نيروهاي شمار استاندارد و واحد صورت هب، داشت اختيار در كه امالكي

 دو از متشكل ارتشي، ككو هزار 100 اندازه به قلمرويي براي مثالً ؛بود شده مشخص آن
 نفر 350، نظام سواره نفر 170 ميان آن از كهبود  شده شناخته مجاز نفر 155و  هزار

 به بنا هرچند .بودند دار پرچم نفر 20 و دار نيزه نفر 150، كماندار نفر 30، تفنگچي
 از هريك نظامي نيروي محدوديت خواستار شوگوني نظام، امنيتي و نظامي مالحظات
 نظام به رساني كمك به ملزم برنامه طبق دايميوها، ديگر سوي از اما بود دايميوها
 خدمتي وساز ساخت، شوگوني نظام نظر از .بودنداي  قلعه شهرهاي ساخت در شوگوني
 شوگون يها اقامتگاه واي  قلعه شهرهاي از بسياري بازسازي و شد مي محسوب عمومي

 و مصالح، كار نيروي مينأت به موظف ها آن و بود دايميوها برعهده امپراتور دربار و
   .)Hall, 1995, p.178( شد مي محسوب ماليات نوعي كه بودند وسازها ساخت اين هزينه
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، اخير معناي در ياكو مفهوم شناسي واژگان و اجتماعي -تاريخيهاي  زمينه بررسي
 جهت .است هشد اشاره بدان حاضر تحقيق در كه گرفت صورت 43بيتو ماساهيده توسط
   .شود مي اشاره آن شناسي واژگان به نخست، مفهوم اين بيشتر تبيين

 ةواژ كاربرد ،است شده اقتباس چيني زبان از اصل در ژاپني زبان و خط اينكه با
 به متعهد كه دولت كارمند يا ياكونين همچون آن تركيبات يا و كنوني صورت به ياكو
 .ندارد معادلي امروزي چيني زبان در، است شده يافته اختصاص كاري خدمات انجام
 كه 45ناُ كان تلفظ .است متفاوت تلفظ دو داراي 44كانجي اين، امروزي ژاپني زبان در

 زمان و ادو دوره به اش سابقه و شده رايج رسماً ميجي دوره از رسمي طور به ظاهراً
 خوانده 46كيا نظر مورد كانجي، تلفظ اين با .گردد ميباز چيني زبان آموزش شدن رايج
 با معنا هم كه است وظيفه قالب در زحمت و كار معناي به خاص طور به و شود مي

: از ندا عبارت تلفظ اين تركيبات از برخي .است امروزي چيني زبان در كاربردش
ردولت براي رايگان و اجباري كار يا بيگاري( 47كيا( ،48كيكوا )كار و كار مشقت 

  ).اجباري كار( 49كيا شي و )فرسا طاقت
 تلفظ نوع اين از حاصل معناي، امروزين ارزشي نظام با كه گفت توان مي ،واقع در
 زبان به اختصاص صرفاً ،50نگواُ تلفظ با كانجي اين خوانش اما .دارد منفي بار نوعي
 .است تري مثبت بار داراي ،»خدمت« و »اداره«، »وظيفه« همچون آن معاني و رددا ژاپني
 ماليات وضع( 51فوياكوريو قوانين وضع و كهنهاي  دوره به تلفظ نوع اين كاربرد ةسابق
 60 جمله از، بود اجباري كارهاي انواع جزئيات شامل قوانين اين .گردد ميباز )كار بر

 قالب در غيرنقدي صورت به كه كاري ماليات يا و بالغ مردان براي اجباري كار روز
، )كشاورزيهاي  فرآورده( يو و )دستي صنايع ماليات( چو مثل، شد مي پرداخت كاال
 محسوب مردم دوش بر سنگيني بار زمان آن در ماليات اين كه است پرواضح البته
 و نوزدهم قرن ةآستان در مذكور نظام فروپاشي به ماليات اين بودن سنگين .شد مي
 بودند موظف كشاورزان جديد نظام در .بود شدهمنجر  )اربابي نظام( 52نشوئ گزينيجاي
 خدمات نوعي، پرداختند مي غيرنقدي صورت هب كه ها زمين ساليانه اجاره بر عالوه كه

  .كنند ارائه مربوط داران زمين و اربابان به 54شوياكو يا 53كوجي عناوين با را كاري
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 طريق اين از تا بود وظيفه انجام نوعي كاري خدمات از شكل اين حقيقت در
 شده شناخته رسميت به منصب دار عهده، خدمات كننده ارائه كشاورز كه شود گواهي

 يا محلي مدير( 55ميوشو عنوان با آن از اربابي نظام در كه است دولتي نظام در جرأمست
 كاري خدمات ارائه و ماليات وصول به موظف كه شد مي ياد )زمين جرأمست و دار ينزم
 در هرچند .ناميد اجباري كار راحتي به توان نمي ديگر را )وظيفه( ياكو اين، اينجا در .بود
 پرآوازه و مثبت معنايي بار با ياكو كاربرد از مواردي مياني و باستانهاي  دوره طول
 در امپراتور كاخ از حراست مسئول( » 56ياكو اوبان كيوتو« عنوان همچون ،دارد وجود
   دار عهده توانست مي كاماكورا شوگوني نظام مستقيم خدمتكار صرفاً كه )كيوتو
   از دسته آن به ياكو عموماً، نادر موارد اين از جداي ،درمجموع .شود سمت اين

 بر ناخواسته صورت به ديگر مقامات يا دولت توسط كه شد مي اطالق كاري خدمات
  .شد مي تحميل فرد

 به ياكو قبال در مردم مسئوليت، )يس كين( مدرن عصر آغازين دوره به ورود با
 اين تداوم .يافت تداوم، شان اجتماعي پايگاه با متناسب كاري خدمات ئهاار عنوان

 در اما ،است گذشتههاي  دوره در مرسوم كارهاي و اقدامات مشابه ظاهر در وضعيت
هاي  رده با كاري خدمات مختلف اشكال از تري مستحكم نمادين رابطه يك ،حال عين

 تعهدات و وظايف انجام است ممكن گرچه .داشت وجود نيز اجتماعي جايگاه مختلف
 مذكور وظايف انجام كه است آن مهم نكتهاما  ،اشدب »اجباري« لحاظ يك از كاري
 و تاييد رغبت و ميل با، خدماتي چنين با مرتبط نقش پذيرش واسطه هب افراد توسط
 مورد در وظيفه اين .شود مي محسوب بزرگي دگرگوني نكته اين كه است شده پذيرفته

 يا نظامي ةوظيف يك انجام قالب در، بود پذيرفته كه نقشي به توجه با ساموراي يك
 كارمند و منصب صاحب يا ساالر ديوان معناي به ياكونين عنوان .گرفت مي صورت اداري
 عنواني )يس كين( آغازين دوره در و است كاربرد نحوه همين از گرفته تئنش، دولت

 مورا عنوان نيز عادي مردم ميان در تر پايين سطحي در و دبو پرآوازه و آبرومند
 دولتي كارمندان مشابه نقشي كه 58ياكونين ماچي و )روستا امور كارمند( 57ياكونين
 صاحبان وظيفه انجام محل دهنده نشان ،ترتيب به كه عباراتي و كنند مي ايفا امروز

 استفاده از آن رسماً نيز امروزه ،60ياكوبا ماچي و 59ياكوبا مورا ،بود گفته پيش عناوين
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 اساس بر يافته سازمان نظامي توان مي را دوره اين اجتماعي نظام ،ترتيب اين به .ددگر مي
 كه آمدبه وجود ها  ارزش از نظامي، مجموعه اين از .دانست هماهنگ چندگانه وظايف

 تالش نهايت گيريركاه ب و فرد هر به يافته اختصاص وظايف به بخشي اولويت بر
 فردي و شخصي خواستي و نيت كه بود استوار مذكور وظيفه انجام راه در فرد توسط
 عصرهاي  ژاپني كاري اخالق در را رويكرد اين اثرات توان مي هنوز البته .بود كرده پيدا

 وظايف به بخشي اولويت درباره كردن بحث .ديد يافته توسعه رفتاري عنوان هب مدرن
 شدن متهم باعث احتماالً، هشد محول نقش ايفاي از رضايتمندي احساس و شده تعيين

 رفتاري داشتن از حاكي ،حقيقت در اما ،شد خواهد دافتادهازم افكار داشتن به
 جامعه و مدرن عصر در پذيري مسئوليت زيرا ؛است قديمي لفظي و عنوانبا  روزشده به

  .است شده تبديل اصل و قاعده يك به كشور اين مردم ميان در ژاپن امروزي
 است -دوا -مدرن عصر آغازين دوره اجتماعي الگوهاي حاصل رفتار اين واقع در

 نسبت تحقيرآميزي ديدگاه حاضر حال در و است دوانده ريشه گسترده سطحي در كه
 ياد به را دوم جهاني جنگ دوران خاطرات كه نظريه اين صاحب .ندارد وجود آن به

اي  تجربه عنوان هب، جنگ زمان در »دولت براي اجباري خدمات انجام« شعار از ،دارد
 بدون -جانبه يك اجبار متضمن تلويحاً كه شعارها اين .كند مي ياد ناخوشايند و تلخ

 بسيارهاي  دوره در بيگاري و اجباري كار انجام به بازگشت، بود -افراد دروني رضايت
 به نسبت معاصر دوره تا دوا عصر از ژاپن مردم مثبت ديد .كرد مي يادآوري را دور
 دروني ابتكار و خواست و فردي خودانگيختگي از ناشي، »نقش« ايفاي و »وظيفه« انجام
 توان مي را بودنش دافتادهازم و قديمي رغم به اجتماعي رفتار و مفهوم اين حفظ .است
  .دانست گذشته يها سنت براي ژاپن مردم بودن قائل اهميت نشانه

 پي در آن تضعيف به نسبت را ييها نگراني، اجتماعي رفتارهاي اين حفظ اهميت
 مرد براي جديديهاي  نقش زندگي جديد شرايط، انتقادات برخي اساس بر .است داشته

 فرد در الزم خودانگيختگي واجد سابق همچونها  نقش اين كه است كرده تعريف زن و
 وي كامل پذيري مسئوليت و جديد نقش ايفاي از فرد دروني رضايت از مانع و نيست

 تقسيم با مخالف مرد و زن برابري اصل اگر كه باورند اين بر نامنتقد رو ازاين .شود مي
 نوعي، گفته پيش روند در اخالل ايجاد جهت به، باشد ها آن ميان وظايف متناسب

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  1390بهار و تابستان  ،)39پياپي (سال هجدهم، شمارة اول دين و ارتباطات،     128

 

 اجباري موجب زنان مورد در ويژه هب وضعيت اين ؛ زيراشود مي محسوب روي زياده
 مفهوم گفت توان مي ،نهايت در .شد خواهد ها مخالفت برانگيختن و وظيفه انجام شدن

 اين چون و »افتخارآميز اجباري« يعني ؛است منفي و مثبت وجوه واجد )ياكو( »وظيفه«
 اما ،است سنتيهاي  گيژوي واجد، گرفته شكل ژاپن اجتماعي تاريخ فرايند در مفهوم
  .شد نآ منكر، بودن قديمي و سنتي سطهاو هب توان نمي

   در .پردازيم مي بيتو سوي از مثالي طرح از، مفهوم اين بيشتر تبيين منظور به
 )اداري منصب صاحب(» ياكونين« لفظ تنها نه، امروزي ژاپن و چين ميان مقايسه صورت

 چنين بدون واقع عالم در بلكه ندارد وجود چيني زبان در لفظي مشترك يك عنوان به
  .است مفهومي

سازي عادي در را مهمي نقش .م1972 سال در ژاپن وزير نخست ،61اتاناك يكاكوا 
 هرگاه، تاناكا آقاي بركناري از پس حتي اما .كرد ايفا ژاپن و چين ميان ديپلماتيك روابط
 نخست با ديدار براي، شد مي ژاپن عازم موريتأم انجام براي چيني مقامات از يكي
 ناراحتي موجب ديدارها اين تكرار .رفت مي وي اقامت محل به كشور اين سابق وزير
 پس فساد اتهام به تاناكا آقاي دادگاه برگزاري البته و شد مي ژاپن مردم از فراواني بخش

 علت تمام اما .بود گذاراثر مردم ناراحتي در قطعاً نيز وزيري نخست سمت از بركناري از
 در .نبود سابق وزير نخست شدن دادگاهي و گرفتن رشوه لهئمس، ژاپن مردم ناراحتي

 و بود دولت اراده و خواست از ناشي ژاپن و چين بطارو سازي عاديها  ژاپني نظر
 از بسياري افراد فعاليت حاصل، خاص زماني مقطع آن در اراده و عزم اين يافتن تحقق
، كشور دو ميان ديپلماتيك روابط سازي عادي در ،ديگر عبارت به .بود تاناكا آقاي جمله
 و است داده انجام را اش وظيفه صرفاً »دولتي منصب صاحب« يك عنوان هب تاناكا آقاي
 يفهانجام وظ، مدار سياست يك عنوان هب تاناكا آقاي كه بود اين بر ژاپن مردم عموم نظر
ها  چيني، ديگر سوي از اما .است نداده خرج به خاصي فردي شايستگي خود از و كرده
 و كردند مي تلقي سياستمدار يك عنوان هب تاناكا آقاي شخصي دستاورد را موفقيت اين
 كه رفتند مي اقامتگاهش به وي از تقدير و ديدار براي، موريتيأم هر در جهت همين به

 بااي  جامعه االيام قديم از چين آنكه رغم به .شد ها مي ژاپني ناراحتي موجب
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 مفهوم، فوق مثال به توجه با اما، شود مي شناخته يافته توسعه ساالري ديوان
  .(Bito, 2006, pp.24-26) است متفاوت ژاپن و چين ساالري ديوان در »دولتي نصبم صاحب«

 كه شد مشخص چيني زبان باها  مقايسه برخي و ياكو مفهوم شناسي واژگان با
 بستر در مفهوم اين خاستگاه ازآنجاكه، چيني زبان با واژه اين ميان لفظي اشتراك رغم هب

  .ندارد چيني زبان و فرهنگ با مشتركي وجه گونه هيچ ،است ژاپن تاريخي خاص شرايط

  »ياكو« مفهوم اجتماعي و فكريهاي  زمينه

 جنگاوران طبقه نيافت كميتاح ةواسط هب آنكه رغم هب، شد اشاره تر پيش كه طور همان
 و هاي مياني سده طي فئوداليستي نظام بر جامعه اجتماعي ساختار اتكا و )ساموراي(

 وقوع .شمارند مي پيوسته هم هباي  دوره راها  دوره اين عموماً، نوين عصر زينآغا دوره
 عصر آغازين دوره و هاي مياني سده ميان گسست ايجاد با )ونگُكس( داخلي يها جنگ
  .شود مي محسوب آن به گذار دوره، نوين

 ،نهايت در و جنگاور نيروهاي، داخلي يها آشوب به بخشي سامان راستاي در
 .شد انديشيده نظامي سردار سه توسط تمهيداتي، آرامش و صلح و ملي وحدت استقرار
 شده گرفته پيش در نوبوناگا توسط تر پيش كه كشاورزي يها زمين توزيع باز سياست

 و گزاران خدمت كردن جايگزين با ترتيب اين به و يافت تداوم يوشي هيده توسط، بود
 از .كردند مي خطر دفع، بودند اعتماد مورد كمتر كه ديگراني ميان در وفادار دايميوهاي

 را تضعيفشان موجبات، موطنشان و پايگاه از ها آن كردن دور و ييجا جابه با ديگر سوي
 در سال از مدتي گذراندن به دايميوها اجبار، يوشي هيده ديگر سياست .آوردند مي فراهم

 براي ضمانتي عنوان به ايشانهاي  خانواده داشتن نگه گروگان به همچنين و پايتخت
هاي  سالح ضبط جمله از نوبوناگا ديگر اقدامات تداوم همچنين .بود رفتاريشان خوش
 كاهش منظور به )62كاتاناگاري( »سالح آوري جمع« عنوان با .م1588 سال در دهقانان
 ساالران جنگ توسط دهقانان نظامي نيروي كارگيريه ب و دهقانيهاي  شورش خطر
 دهقانان و )ساموراي( جنگاوران جدايي« اقدام اين پيامد .گرفت صورت رقيب

 تهديد طريق از جمعي مسئوليت سياست بسط و احياء .بود يكديگر از »)63هينوبونري(
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 ديگر از تخلف صورت در جريمه و تنبيه اعمال به روستاها و شهرها ساكنان كليه
  .بود تهديد و ثباتي بي از پيشگيري منظور به وي يها سياست
 توسط نوبوناگا يها سياست تكميل و تداوم ،جداسازي سياست كنار در
 همچون ملي سطح در ارزيابي و پيمايشهاي  مقياس و معيار سازي همگون، يوشي هيده
 شود مي محسوب وي اقدامات ترين مهم جمله از، كشاورزي يها زمينگيري آمار و ثبت

(Henshall, 2004, p.46). و جايگاه ميان آشكار تمايز ايجاد، كاري چنين انجام از هدف 
 يبر فرمان و حاكم رابطه تغيير ،همچنين و كشاورزان و )ساموراي( جنگاوران منزلت
 .بود غيرمستقيم و شده نهادينهاي  رابطه به مستقيم و فردياي  رابطه از طبقه دو اين ميان

 شانزدهم قرن اواخر در كه شد حاصل 64كوداكاكُ نظام استقرار طريق از امر اين تحقق
  .بود هشد اجرا

 دوره در )شوگوني نظام( جنگاوران نظام در حاكم اجتماعي روابط اساس بر 
 اختيار در را كشاورزي يها زمين دايميوها وفاداري ابراز ازاي در شوگون، توكوگاوا

 از يا و كردند مي واگذار خود خدمتكاران به را ها زمين يا نيز دايميوها .داد مي قرار ها آن
، سنت اين .كردند مي تعيين مستمري ها آن براي زمين محصوالت از حاصل عوايد

 نظامي خدمتكاران ،ترتيب اين به كه بود هاي مياني سده دوره جنگاوران از بازمانده
 بر مستمري ميزان يا و اعطايي يها زمين اندازه .شدند مي شناخته جزء فئودالِ عنوان هب

 .داشت بستگي جنگاور اجتماعي جايگاه به آن مقدار و شد مي بيان 65كُكو واحد مبناي
   برابر، بود سويا سس يا و روغن، برنج محصولگيري  اندازه واحد كه كُكو يك
 10 با برابر وسعتي با ييها زمين داراي توكوگاوا دوره دايميوهاي .بود برنج كيكو 180 با

 شد مي ناميده كُكوداكا مبنا اين برگيري  اندازه نظام كه بودند محصول كُكو هزار
(Kasaya, 2000, pp.56-57).  

 زمين محصوالت ميزان اساس بر مستمري تعيين منظور به نظام اين واقع رد 
 نظام قالب در و شان رتبه اساس بر )رايوسام( جنگاوران به و بود شده سيسأت
 40 تقريباً پرداخت .بود شده اعطا كشاورزي يها زمين از مشخصي مقدار، كوداكاكُ

 شده تضمين درآمد عنوان هب، جنگاوران به اعطايي يها زمين اين محصوالت از درصد
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 كشاورزي آن بر كه را ييها زمين محصوالت از درصد 40 بايد نيز كشاورزان .بود
  .كردند مي پرداخت كوداكاكُ از سهمي و ماليات عنوان هب ،كردند مي

 به زمين واگذاري معيار، كُكوداكا نظام آنكه رغم هب است معتقد تاكاگي هرچند
 مبناي را شوگون سياسي تصميم ،است محصول محاسبه يا و خدمتگزار جنگاورانِ

 آوري جمع براي صرفاً كُكوداكا نظام وضع كه بود باور اين بر و دانسته محاسبه اصلي
 نظامي خدمات ارائه و نظامي نيروي بسيج قدرت افزايش، اصلي هدف بلكه نبود ماليات

  .(Takagi, 1990, p.12) شد مي محاسبه كُكو مبناي بر ميزانش كه بود يوشي هيده به
 زمين كههايي  ييسامورا ميان رابطه، كشاورزي يها زمين ثبت و آمارگيري از پيش

 حاكميت نوعي رعيتي و ارباب رابطه قالب در، كشاورزان و داشتند اختيار در را
 واجد ايشان به واگذاري يها زمين اعطاي اينكه با و بود خودسرانه و فردي، مستقيم
 تعلق ها آن به زمين محصوالت از كه درآمدي اما، بود كشاورزان و زمين بر اقتدار نوعي
 جدا با كه داشت را دولت كارمندان به پرداختي مستمري جنبه بيشتر ،گرفت مي

 اين برابر در .كرد تغيير وضعيت اين، اي قلعه شهرهاي به انتقال و زمين از شدنشان
 به نسبت ها آن پيشخدمتان و مالزمان و دايميوها، شوگون خودكامه اقتدار بر، وضعيت

 جدايي از پيش، شد اشاره تر پيش كه طور همان .شد افزوده كنترلشان تحت يها زمين
 و ها ييسامورا از مختلفيهاي  رده هاي مياني سده در ويژه هب كشاورزان وها  ييسامورا
 خصوصي مالكيت حقوق از دار ينزم و اكملّ عنوان هب قدرتمندهاي  خاندان ساير

 حقوق ازها  ييسامورا شدن يد خلع اين چگونه كه اينجاست پرسش .بودند برخوردار
  .گرفت صورت مخالفتي و هزينه كمترين با  سنتي

 دوره در ويژه هب كشاورزان وها  ييسامورا ميان جدايي و تمايزيابي از پيش همچنين
 طرح اجراي با، بودند سالح صاحب كه كشاورزان، )وجيدايسنگُك( داخلي يها نگج
، پيمايش با زمان هم كه تويوتومي يوشي هيده توسط )كاتاناگاري( »شمشير آوري جمع«

 و ندشد منع سالح حمل از كشاورزان، دش اجرا كشاورزي يها زمين ثبت و آمارگيري
 خود كه بود حالي در اين .شوند تبديل )ييسامورا( جنگاور يك به توانستند نمي ديگر

 )ييسامورا( جنگاوري مقام به كشاورز مقام از اجتماعي مراتب سلسله در، تويوتومي
  .بود كرده پيدا ارتقا
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 دو و شدند جدا نيز صنعتگران و بازرگانان از بلكه جنگاوران از تنها نه كشاورزان
 منتقل بلندي نواحي و شهرها داخل به زندگي براي جنگاوران همراه به، اخير گروه
 به بازرگاني و تجاريهاي  حوزه در انحصاري حق همچوناي  ويژه حقوق و شدند
 طبقه سه متمايز كاركرد و موقعيت اساس براي  جامعه، ترتيب اين به .شد اعطا ايشان
 شكل )ها شهرنشين( 66ها چونين يا صنعتگران و تجار و كشاورزان، جنگاوران يعني

 .شود مي محسوب )يس كين( نوين عصر آغازين دورههاي  ويژگي جمله از كه گرفت
 داليل از جداي، زمين و كشاورزان از جنگاوران جدايي يعني، اجتماعي دگرگوني اين

 اين آرام و نرم وقوع علت تواند مي كه دارد نيز ديگري مهم دليل، اقتصادي و نظامي
  .كند تبيين را دگرگوني
 طور همان .است )وظيفه، خدمت( ياكو مفهوم اجتماعي فراگيري، ديگر مهم عامل

، بود شده وضع اجباري كار و بيگاري براي اصل در كه واژه اين ،شد گفته تر پيش كه
 يها مسئوليت و جامعه در افراد به يافته اختصاص نقش با شدن تركيب با ژاپني زبان در

 يك ،مثالبراي . (Bito, 2006, pp.35-39) يافتاي  ويژه مفهوم و معنا، نقش آن با مرتبط
 اقتضاي .بود )67ياكو گون( »نظامي خدمات « ارائه به متعهد نخست لهوه در ييسامورا

 اعطا ها آن به كه مستمري يا زمين با متناسب، كوكاداكُ نظام اساس بر كه بود نآ امر اين
 سرور، نظامي ادوات و ناملتزم و پايه دونهاي  ييسامورا از گروهي همراهه ب، شد مي

 باالي به رو متوسط اقشار، روستايي جوامع در همچنين .كند همراهي جنگ در را خود
 جهت كار نيروي مينأت يعني )68بوياكو( »كارگري خدمات« هئارا به موظف نيز كشاورز
 در ،است مشخص طوركه همان .بودند استحكامات ساير و دژها در سازي ساختمان

 خدمات ساختن فراهم به تعهد و وظيفه به تفسير قابل آن مضيق مفهوم در ياكو اينجا
 كه است اجتماعي الزامات و وظايف كل از حاكي آن موسع معناي در اما ،است كاري
  .شود مي گرفته عهدهر ب كاري يها مسئوليت محوريت با و خانواده يا فرد توسط

 مختلف وظايف دار عهده، نظامي خدمات از جدايها  ييسامورا كه نهگو همان
 روستا اداري وظايف دار عهده نيز روستايي جامعه باالي سطح اقشار، بودند نيز اداري
 در، كشاورزان از بخش اين .شدند مي ناميده )روستا كارمند( 69ياكونين مورا كه بودند
 كارگري خدمات هئارا يا و زمين ماليات از بخشي پرداخت از خدماتي چنين ازاي
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 و ماليات يا اداري خدمت( ياكو نوع دو هر است آن دهنده نشان كه شدند مي معاف
 محسوب )خدمت و وظيفه( ياكو مجموع در و داشته يكسان ماهيتي )كارگري خدمات

 سطح در مالكي و معيار واقع در داكاكُكو نظام كه گفت توان مي ،رو ازاين .است شده مي
 محسوب ساموراي براي اقتصادي مبنايي هم كمي شاخص يك قالب در كه بود ملي
 مبناي هم و دهد انجام اداري و نظامي وظايف قبال در را يشها مسئوليت تا شد مي

 .بود كشاورزان براي كارگري خدمات و زمين ماليات ميزان تعيين
 در نظامي خدمات داري عهده با مالزم كه مستمري اعطاي يا و زمين واگذاري

 خود، اربابش برابر در خدمتكار يا رعيت كه بود فئودالي خدمات مشابه، بود سرور برابر
 پاداش كه دانست اين در توان مي را تفاوتشان اما .دانست مي آن انجام به موظف را

 محسوب ارباب شخصي اموال از و داشت دولتي و ملي جنبه كوداكاكُ قالب در اعطايي
 مراتبه ب، گرفت مي صورت آن قبال در كه هماي  وظيفه انجام، مقابل در .شد نمي
 ماهيتش، اصل در .باشد اربابش مرهون شخصي كه بوداي  ساده خدمات از بيشتر

 نظامي و اداري نظام سازنده و دهنده تشكيل عضو يك كه بوداي  وظيفه به تر نزديك
 ساالر ديوان و فئودالي ابعاد، دولتي سازوكار ديگر عبارته ب .بود آن دار عهده سراسري

 قالب در سرور براي كارگري خدمات مينأت ،مثال رايب ؛بود كرده تلفيق هم در را
 نشانه صرفاً وظيفه اين ديگر سوي از ،داشت فئودالي وجه، كشاورز طرف از ماليات
 مبناي بر ماليات پرداخت منظور به بلكه نبود سرور با مستقيم رابطه در شخصي نوكري
  .بود پذيرفته را مسئوليتي انجام، ملي معيار

 كرد تالش تمهيداتي كارگيريه ب با توكوگاوا شوگوني نظام، شد اشاره طوركه همان
 را خود حاكميت تداوم، دايميوها و امپراتور دربار يعني خود بالقوه رقباي كنترل با تا

 و صلح استقرار چرايي توضيح در كماكان قدرت به ميل بيان صرف اما .كند تضمين
 استقرار در توفيق، علت ترين مناسب شايد .كند نمي كفايت ژاپن در ساله270 آرامشي
 و صلح حفظ و )خدمت و وظيفه انجام( ياكو نظام مبناي بر جديد اجتماعي سازمان

 .(Bito, 2006, pp.39-43) باشد نيرومند ارتشي تشكيل و نظارت و كنترل طريق از رامشآ
 عنوان با دايميوها رفتار مورد در را قانوني، .م1615 سال در شوگوني نظام

 آن با زمان هم و كرد صادر )70وهاتّشو بوكه( »نظاميهاي  خاندان به مربوط مقررات«
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 كوگه نارابيني كينچو( »اشراف و امپراتور دربار به مربوط مقررات« نام به مشابهي قانون
مرجع سماًر كه را امپراتور يها فعاليت نوع حتي آن در كه ساخت منتشر )71شوهاتو 
 موضوع اين از هرچند .بود ساخته مشخص، بود ساالري هسپ مقام به شوگون انتصاب
   ديگري زاويه از اگر اما ،شود مي ياد شوگون اقتدار گستره نشانه عنوان به عموماً
 هم امپراتور شخص حتي كه شود مي مشخص، گيرد قرار توجه مورد موضوع اين
 وقت بايد نيز امپراتور ،رو ازاين .است )ياكو( وظايف داراي، دولت يسئر عنوان هب

 دولت رياست تصدي الزمه كه كند خصايصي ساير و اندوزي دانش وقف را خويش
 .(Oishi, 1990, p.24) است

با معناي  شوگون عنواناقتضاي  .بود صادق نيز شوگون خود مورد در موضوع اين
 و داخلي آرامش و صلح حفظ پيرامون »ها وحشي و بربرها مهاركننده ساالر سپه«

 سال در شوگوني دولت موافقت اما .بود خارجي تهديدات برابر در كشور از حفاظت
هاي  دروازه گشودن بر مبني -آمريكا ناوگان فرمانده -  72ريپِهاي  خواسته با .م1853
 و شوگوني دولت نظامي و سياسي ضعف نشانگر، خارجي مبادالت روي به ژاپن

 .بود )ياكو( وظيفه انجام در كوتاهي
 .كرد اشاره گرفته صورت اقدامات به توان مي نيز وظايفشان و جنگاوران مورد در
 ياسو ايه دغدغه ترين مهم، داخلي جنگ ها سال از پس ژاپن جامعه در ثبات ايجاد

 ادامه دهقانان و ها ييسامورا ميان جدايي دررا  يوشي هيده سياست وي .بود توكوگاوا
هاي  پاداش، خود سروران براي جنگيدن ازاي در سنتي طور بهها  ييسامورا واقع در .داد

 جنگاوران نقش، صلح دوره آغاز و جنگ يافتن پايان با اما ،كردند مي دريافت اقتصادي
 سروران بهها  ييسامورا وفاداري فظح براي راهي يافتن در ياسو ايه .بود يافته كاهش
 به متوسل، دهقانان از جنگاوران جدايي و داخلي يها جنگ دوران خاتمه از پس خود

 براي جنگيدن ازاي در سنتي طور بهها  ييسامورا واقع در .شد كنفوسيوس نييآ تفكرات
 آغاز و جنگ يافتن پايان با اما ،كردند مي دريافت اقتصاديهاي  پاداش، خود سروران

 ازگيري  بهره، ياسو ايه اقدامات جمله از .بود يافته كاهش جنگاوران نقش، صلح دوره
 نظم نوعي برقراري ديگري و فرهيخته ساالري ديوان ازاي  طبقه حكومت نظريه

 كنفوسيوس ينيآ طبق .بود يوسكنفوسهاي  آموزه از طبقاتي نظام يك مبناي بر اجتماعي
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 كارآمد متخصص ازاي  طبقه اداره تحت متمركز ساالري ديوان يك از برآمده بايد دولت
 از بايست مي كه كرد واگذارها  ييسامورا به را مهم اين ياسو ايه و باشد كرده تحصيل و

  .)Menton, 2003, pp.13-14( كنند علم تحصيل وقف را خود پس اين
 )ياكو( وظيفه انجام در كاري وجدان داشتن معنايه ب صحيح زندگي، عصر آن در

 ايفاي در بايست مي فرد و بود افراد اجتماعي موقعيت و شغل به مربوط خدمات و
 نهگو همان .باشد خشنودي و رضايت كسب دنباله ب، بود شده محول وي به كه نقشي

 ها آن ميان رابطه و پيوستگي عين در ژاپن تاريخيهاي  دوره تمايز وجوه به تر پيش كه
 بودن قائم مفهوم به هاي مياني سده »اداري« نظام يا 73شيكي گفت توان مي ،شد اشاره
 محسوب عصر اين شده شناخته و بارزهاي  ويژگي از منصبش و مقام به فرد درآمد
 آغازين دوره در اجتماعي ساختار شاخص خصايص بيانگر نيز ياكو مفهوم، شود مي

 .نباشد شده شناخته، شيكي مفهوم همچون شايد كه تفاوت اين با ،است )يس كين( مدرن
 يها نظام از ،است كهن دولت در منصب و مقام از گرفته تئنش اصل در كه مفهوم اين

 شدن خصوصي باعث زمان گذر .است شده الگوبرداري چين هشتم و هفتم قرون
هاي  سده دوره در فئودالي رساختاگيري  شكل با زمان هم و شد مناصب اين تدريجي

 .گرفت خوده ب را )اداري منصب( شيكي مالكيت جنبه كلي طور به مالكيت قح، مياني
 دچار اجتماعي نظام، اجتماعي مسئوليت از اداري منصب مالكيت شدن جدا با اما
 منصب جايه ب ياكو نظام جايگزيني و سيسأت گفت توان مي ،رو ازاين ؛شد ثباتي بي

 با مأتو سكوت با، شد محقق كشاورزان و جنگاوران جدايي واسطه هب كه )شيكي( اداري
 و ثبات اعاده براي موفقي سياست داد مي شانن كه بود همراه مردم اكثريت رضايت
  .(Bito, 2006, pp.43-46) است بوده جامعه استحكام

 ديگر، نظام اين با كه بود اين )ياكو( »وظيفه« بحث تبيين در بيتو كالم مخلص 
 يها زمين دايميوها تمام، معدودي جز گرچه .نبودند »خصوصي« گذشته همچون امور

 و اراضي اين، كردند مي دريافت واگذارشده حقوق عنوان هب شوگونتوسط  را كشاورزي
 با همراه وظايف .بود پذيرتغيير و نبوده دايميو شخصي ملك، يافته تخصيص قلمرو
 در .بود شده ايشان حق در كهبود  لطفي بابت از تقدير عنوان به پاسخي، مقام و عنوان
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 اجدادش و خود سرور قدردان را خود، بود برده ارث به را مستمري كه ييسامورا واقع
  .)Jansen, 2000, pp.125-126( بودند داشته روا وي حق در را لطف اين كه دانست مي

 و ثبت و كشاورزان و جنگاوران جدايي همچون ييها سياست اجراي پي در
 تثبيت منظور به مند نظام ساختاري دايجا براي اصل در كه كشاورزي يها نزمي آمارگيري

 نقشي با متناسب افراد وظايف، گرفت صورت امور پيشبرد و جامعه در آرامش و صلح
 گرفته نظر در نقش هر براي كه وظايفي چارچوب در و بودند پذيرفته جامعه در كه

 حكومت رسمي و اسمي مقامات ترينباال حال شامل مهم اين .شد مشخص ،بود شده
 .شد مي نيز شوگون و امپراتور يعني

  فكريهاي  زمينه

 )يس كين( مدرن عصر آغازين دوره ساختار شاكله و اصول كلي خطوط عنوان هب آنچه
 نحوه و جامعه ساختار ةدربار دوره اين نامتفكر آثار طريق از توان مي ،شد ترسيم
  .كرد ييدأت مردم زندگي

 برخوردار بسياري رواج از دوران اين در نوكنفوسيوسي نييآ كه است پرواضح
 جامعه شرايط با نوكنفوسيوسي نييآ تفكرات آيا كه پرسش اين به پاسخ در اما .بود
 متفاوتي يآرا نظران صاحب، خير يا داشت تناسب مدرن عصر آغازين دوره در ژاپن
، دوره اين حكام دليل همين به و هستند دو اين ميان تطابق نوعي به قائلاي  عده .دارند

 طريق اين از بتوانند تا كردند مي ترويج ايدئولوژي يك عنوان هب را نييآ اين تفكرات
 به ديگر گروه .كنند حفظ، بود شده بنا آن پايه بر جامعه كه را موقعيتي و موروثي نظام

 ينيآ ظهور ساز زمينه كه كردند مي اشاره چين و ژاپن جوامع ميان ييها تفاوت
   آن مردم ذهني يها ديدگاه به نسبت گروه دو هر البته .بود شده نوكنفوسيوسي

   كنفوسيوسي ينيآ اخالقي تفكرات جذابيت علت زيرا ؛اند ورزيده غفلت عصر
   .دارد شناختي روان مستدل داليل، دوره آن مردم ميان در نوكنفوسيوسي ويژه هب

 شكل ظهور سرانجام اينكه تا بود آن جذب مانع ينيآ اين خارجيهاي  ريشه واقع در
 كشيد چالش به را آن استداللي مباني، فكري مختلفهاي  نحله ويژه هب و آن ةشد ژاپني

(Bito, 1991, p.402).   
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 و.) م1705-1627( 74ساي جين ايتو، دوا دوره اواسط برجسته متفكر سه ميان از
 شناسي روش گذاران بنيان و يوسكنفوس نييآ علماي از .)م1728-1666( 75رايس گيواُ

 موتوئوري و بودند باستان چين كالسيك ادبيات و هنر حوزه در پژوهش براي تجربي
 باستان عصر در ژاپن انديشه و فرهنگ مطالعات ةحوز پژوهشگر 76ناگانوري

   .(Bito, 2006, p.47) بود )77كوگاكوكُ(
 جريان زمان آن كه رايس و ساي جين توسط )78چوشي( نوكنفوسيوسي نييآ نقد
 از كه بود فئودالي تفكر ضد بر شورش نوعي، داد مي تشكيل را يوسكنفوس آيين اصلي
 را يوسآيين كنفوس كليت كه ناگانوري ميان اين در .بود شوگوني امنظ با پيوند داراي قبل
 ذكر به الزم .شد مي محسوب عيار تمام عصيانگر يك ،بود داده قرار خود انتقادات آماج
 توسط كه احترامي و بود پژوهشگران و علما ميان در اصل در نييآ اين اهميت كه است

  .بود فكرانه روشن تظاهر نوعي صرفاً ،شد مي ابراز مكتب اين به نسبت دايميو و شوگون
 نتيجه در ؛است عجين انسان فطرت با اخالق و عقل، نوكنفوسيوسي نييآ طبق
 تا انسان دروني فطرت يها قابليت توسعه و بسط براي است ابزاري اخالق جستجوي

 در طبيعت ازآنجاكه همچنين .كند راهنمايي صحيح رفتاري داشتن در را انسان بتواند
 وضعيت اين به دستيابي توان واجد رو ازاين، است شده نهاده وديعه به بشر نوع درون
 .(Bito, 1991, p.416) هستند بودن انسان آرماني
 ضمير در شده نهاده وديعه به و زاد درون امري فطرت، نييآ اين اساس بر واقع در
اي  مرتبه هر در انساني هر .است انسان اخالقي رفتار مبناي نفسه في و است انسان

 ثابتي گونه به را ايشان طبيعت، رعايتش كه است اخالقي حسن نوعي از برخوردار
 تفكر اين خالف بر انسان از ساي جين ايتوبرداشت  اما .دهد مي جلوه صحيح
 انسان دروني طبيعت و فطرت و اخالقي رفتار ميان نخست وهله در .است شمول جهان
 چارچوب در كه است موجودي، انسان از وي ديگر برداشت .نيست لئقااي  رابطه
 و برادر و خواهر، همسر و شوهر، فرزند و پدر، نوكر و سرور همچون انساني روابط

 .دانست مي انسان زندگي واقعيت سازنده را روابط اين وي .كند مي زندگي دوستان
 بود معتقد و دانست مي اجتماعي نظام دهنده شكل كل در را انساني روابط وي همچنين
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  دشو بررسي جامعه كل چارچوب در مناسب شكلي به بايد فرد زندگي شيوه كه
 (Bito, 1991, p.423).  

 در فرد عمل مبناي كه ياخالق .نيست »اخالق« از جدا انسان تعريف اين در 
 نكته .كنند مي ايفا يكديگر با ارتباط در كههايي  نقش به توجه با ويژه هب ،است زندگي
 در حقيقي زندگي صحيح شيوه از تا داشت تالش وي كه است اين در اهميت حايز
 مطابق .كند هئارا را مناسبي برداشت، بود دار عهده انسان كه اجتماعيهاي  نقش قالب
 ماهوي تفاوت به توجه با .داشتاي  ويژه كاركرد و نقش زندگي در فرد هر، وي نظر
 كردن تجربه از ناتوان افراد، باشد ها آن دهنده پيوند كه مشتركي عنصر نبود وها  نقش اين
 نقشي دار عهده افراد از هريك كه بود آن ديگر واقعيت اما .بودند مشترك احساس يك

 شادي احساس در همدردي منظور به .كرد مي ايجاد ها آن ميان را خاصي تشابه كه بودند
 اما .باشد داشته وجود مبنايي بايد، افراد به هشد محول نقش انجام از ناشي غم و

 ،كنند مي ايفا كه است نقشي مبناي بر ديگران غم و شادي درباره قضاوت ازآنجاكه
، موضوع اين .كرد استنباط خود پيش از ديگران احساس و فكر درك براي توان نمي
 به معتقد مكتب اين مطابق زيرا ؛بود نوكنفوسيوسي مكتب با ساي جين اختالف مورد
 به خاصي توجه بايد ،رو ينازا .بود ديگران به نسبت خود پيش از استنتاج و يابي برون

 نگرش در )80نينجو( »انساني احساسات« و )79گيري( »تعهد و وظيفه« دوگانه مفاهيم
 كه درحالي ،دارد فردي اجتماعي نقش يك در ريشه »تعهد« .داشت ژاپني اخالق

 نيز ديگران كه است موضوع اين به نسبت آگاهي از ناشي »انساني همدردي احساس«
  .هستند مشابهي تعهدات دار عهده
 تفسير اخالق به را طريقت وي .دارد متفاوت موضعي زمينه اين در، رايس گيواُ
 تاكيد .كند مي تعبير كشور آرامش و صلح حفظ در حكومت شيوه به آن از بلكه كند نمي

 در ژاپني مسكنفوسيوسي از ثرأمت سراي اگيو توسط »عمومي كاركردگرايي« بر مشترك
 و زماني فاصله رغم به اروپا چهاردهم قرن متفكر 81يليوسمارس همچون، هجدهم قرن

 رويكردشان در دو اين گرچه، دانست اهميت حائز از نكات توان مي را بسيار جغرافيايي
 از سياسي ارتباط برقراري به قائل، مسكنفوسيوسي از ثرأمت سراي .داشتند روش اختالف
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 با كالمي ارتباط برقراري به معتقد مارسيليوس ولي ،بود طريقت و »نييآ« طريق
   .Takashi, 2002, p.497)( بود مخاطب

 كه بود اعتقاد اين بر شدت به وي .بود اخالق بر مقدم سياست سراي ديدگاه از 
 حكام براي حكومت فنون و شيوه كه باستان چين فرزانه پادشاهان آيين و طريقت
 وظيفه اين و است شدني صلاح باستان چين كالسيك متون مطالعه طريق از، است

 ؛ زيراكنند مبادرت كاري چنين به سياستمداران طرف از كه است پژوهشگران
 كاري چنين به نيز خود اساس همين بر .هستند اجرايي امور گرفتار سخت سياستمداران

 »بزرگ صلح مينأت براي طرحي« كتاب دو عمرش يها سال واپسين در و زد دست
 خاندان اين شوگون هشتمين ،84يوشيمونه توكوگاوا به 83سيدان و )82ساكو هي تاي(

  .(Yoshikawa, 1983, p.90) كرد تقديم
 از كه را )85يدوس( خاص سياسي نظام يا حكومت فنون و شيوه اين عمالا وي

 بلكه دانست نمي مردان دولت و حكام مختص ،بود شده الگوبرداري چين كالسيك متون
 كمك كشور آميز صلح اداره بهكه  هستند )ياكونين( كارمنداني مردم تمام بود معتقد
 ريشه انسان سرشت كه نداشت اعتقاد نوكنفوسيوسي مكتب خالف بر رايس .كنند مي
 براي عمومي ميل يك واسطه هب كه دارد شمول جهان و بيكران اخالقي اصول در

 رساني ياري براي آمادگي و محبت ابراز در توان مي را انعكاسش كه اجتماعي همكاري
 دهد مي اجازه ها آن به كه است گرفته شكل فنيهاي  قابليت برخي نيز و، ديد ديگران به

  .باشند پيشه و كار نوعي ايفاگر
 يا مولد غير جمعيت افزايش، زمان آن اجتماعي بيماري اصلي عامل شناسايي در او
 رسائلي« اثرش در وي .كرد مطرح را )86يومين( بيكارند و است آزاد وقتشان كه كساني

 از هشتم شوگونهاي  پرسش به پاسخ در، .م1725 سال در )يدانس( »حكومت باب در
   ساختار تجديد را مشكل اين چاره اصالحي طرحي ارايه با، توكوگاوا خاندان
   از جلوگيري براي معيارهايي وضع و خانوار ثبت طريق از اداري كنترل نظام

 جنگاور از اعم جامعه طبقات تمام ترتيب اين به .دانست مي وپاش ريخت و اسراف
 را وقتشان تا شدند مي ترغيب )شهرنشين( صنعتگر و تجار و كشاورز، )ييسامورا(

  .كنند خود مشاغل صرف
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 بر وي اما داد،بسط و توسعه را  زمينه اين در رايس انديشه ناگانوري موتوئوري
 سنتي نظام در را نظر مورد سياسي سازمان، تخصصش حوزه به توجه با و سراي خالف
 بود اعتقاد اين بر نوريناگا .ديد مي تر يافتني دست، امپراتور رياست به سازماني يعني ژاپن
 اگر .است الهي مشيت دو هر بردار فرمان و سلطان قالب در محكوم و حاكم وجود كه

 جمله از نيز محكومان، است حاكم وظايف جمله از طريقت با مطابق كردن حكومت
 .كنند تبعيت حاكم از مندانه رضايت بايد ،هستند دانش و علم طلب در كه كساني
 وي ديدگاه از .شود منتشر و شايع كشور سراسر در حاكم توسط بايد اخالق و طريقت

 عصر آن در كه بود خورشيد الهه تبار از و امپراتوري خاندان از ژاپن در حاكم تريناالو
 (Yoshikawa, 1983, p.280). شد مي ياري توكوگاوا ياسو ايه خاندان توسط

 بتواند كه كرد مي معنا دولتي در را صحيح طريقت پيمودن، رايس همچون وي
د باي كه بود انسان طبيعت به منوط امر اين تحقيق و كند ينتأم ژاپن سراسر در را صلح

 افراد براي كه هنگامي يعني ؛باشد »خويش نقش ايفاگر مناسبي و قبول قابل ميزانه ب«
 نظر در اجتماعي خاصهاي  نقش، بشود انجام بايد كه كاري نوع و موقعيت مطابق
 و اجبار بدون و خودجوش صورت هب كه دارند را آمادگي اين ها ، آنشود مي گرفته

  .باشند نظر مورد نقش ايفاگر، آموزش
 نييآ ثمر بي و مضر افكار ورود از پيش، ژاپن مردم كه بود اين او باور

 كار چاره ناگانوري .داشتند كاميابي و آرام دگيزن و كردند مي آفريني نقش، نوكنفوسيوسي
 دانست مي منظم ملي دولت يك ايجاد و باستان دوران اجتماعي شرايط بازآفريني در را
 تبيين در وي .باشند اجتماعي مختلف وظايف ايفاگر بتوانند مردم همه ساختار آن در كه

 پراتورام اجداد و تبار الهي مشيت و خواست را آن مبناي، توكوگاوا عصر اجتماعي نظام
 )نظامي ساالر سپه( شوگون به را حكومت رسماً تورامپرا آن مطابق كه دانست مي

 اصل چون ؛كرد مي پيدا تسري نيز ساموراي و دايميوها به آن دامنه و بود كرده تفويض
 موقت طور به بلكه شدند نمي محسوب اربابان اموال جز مردم و زمين، بود تفويض بر

 هدف هرچند .گرفتند مي قرار ها آن تكفل تحت امپراتور و )87كامي( خدايان توسط
 وظيفه و خدمت رايج نظام آگاهانه فهم به ترغيب طريق از كه بود آن ناگانوري اصلي

 و تمايالت اما (Bito, 2006, p.55) كند كمك آن از مناسبي شكل اعاده به )ياكو(
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هاي  ييسامورا دست در مستمسكي بعدها ويهاي  نظريه در موجود گرايانه ملي باورهاي
 تغيير جهت در، گرايانه ملي روحيات تهييج وها  نظريه اين به استناد با تاشد  پايين طبقه
  .كنند قيام امپراتور يعني اصلي صاحب به قدرت اعاده و احيا و شوگوني نظام

   بندي جمع

 فرايند يا پديده دو بسا چه رو همين از .دارد عميق پيوند »تحوالت و شرايط« با، »زمان«
 تحوالت سرنوشت و سير، فرهنگي و تاريخي شرائط اما ،شوند آغاز »زمان هم« طور به

 از نيز ژاپن و ايران كشور دو در يافتگي توسعه حكايت .كند ديگري از متفاوت را يكي
 فرايند سرآغاز را نوزدهم قرن در غرب با ژاپن و ايران مواجهه عموماً .است قرار همين
 نسبتاً دوره يك گذشت از بعد ژاپن اما .دانند مي كشورها اين در نوسازي و توسعه
 امريكا ناوگان ورود با، ).م1858( اي تعرفه تجارت شرايط پذيرش زمان از ساله ده كوتاه

 مسير وارد عمالً ).م1868( »ميجي بازگشت« با مدرن دولت تشكيل تا كشور اين به
 دادن تن به از ناگزير زودتر مراتب هب ژاپن با مقايسه در ايران آنكه رغم هب .شد نوسازي

، اميركبير، مقام قائم چون نخبگاني توسط و بود شده ).م1828( مدرنيزاسيون شرايط به
 صورت شدن  مدرن جهت مختلفي اصالحي يها تالش ساالر سپه خان حسين ميرزا
 پيوسته وقوع هب مشروطه انقالب و تنباكو نهضت چون اجتماعي هايي جنبش و گرفته
 نيز نهايت در كه شد صرف زمان سال 80 حدود، مدرن دولت گيري شكل تا اما ،بود

 با بيشتر كه كرد طي را ديگري سير ژاپن در نوسازي، مقابل در .نشد حاصل مطلوب
 اين توسعه در كننده تعيين عاملي، ميان اين در .شود مي شناخته ميجي دولت اقدامات
 دوران، آن و شود مي محسوب مدرن عصر به ژاپن پرتاب سكوي كه دارد وجود كشور
 هب دوره اين در .است گرفته قرار توجه مورد كمتر كه است ادو دوره يا مدرن ماقبل
 در ويژه هب، الزم يها قابليت و استعدادها، شرايط، سنتي جامعه يك تبلور اوج عنوان
  .شد فراهم نوسازي و توسعه سوي هب حركت براي اجتماعي و فرهنگي حوزه

 دوره يك پي در توكوگاوا حكومت دوران در آرامش و صلح سال 260 حدود
 ژاپن جامعه ثبات .است ژاپن جامعه شاخص وجوه جمله از، )سنگكو( داخلي جنگ
 و »شناسي وظيفه« همچون اجتماعي -فرهنگي مفاهيم رواج وگيري  شكل
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 جمله از، مردم عامه ميان در تدريج هب و ژاپن نخبگان ميان در »پذيري مسئوليت«
 يازدهم قرن از، ديگر سوي در .بود مهم اين به دستيابي براي ساز زمينه يها قابليت
 به شاهد ايراناي  قبيله و ساده بافت، ايران در قاجاريه رسيدن حكومت به تا ميالدي
 كه قاجاريه تا صفويه حكومت زمان از مشخص طور به .بود قبيله يازده رسيدن قدرت

 وضعيت يا داخلي جنگ 4 كم دست، بود ژاپن در توكوگاوا نظام حاكميت با زمان هم
 فراهم از مانع تنها نه، وضعيت اين از ناشي ثباتي بي .شد حاكم ايران بر الطوايفي ملوك
، وضعيت اين از ناشي ناامني بلكه، شد جديد دوران به ورود براي مناسب زمينه شدن
 برابر در بازدارنده و منفي اجتماعي -فرهنگي خصائل تقويت ياگيري  شكل باعث

 و يروزرسان به و سنتي اصيلهاي  ويژگي احياي و رونمايي با ژاپن جامعه .شد نوسازي
 پيمودن مهياي را خود، غرب فرهنگ از اقتباس هنگامه ب جديد عناصر با ها آن سازگاري

 اجتماعي -فرهنگي عناصر بازتوليد به ايران جامعه كه درحالي، ساخت مي مسير
   .است بوده مشغول بازدارنده

 كامالً و شده دروني امري »وظيفه« مفهوم، ژاپن كنوني جامعه در مشخص طور به 
 شده تبديل اجتماعي رفتار يك به ،واقع عالم در مفهوم اين .است عموم توسط باورپذير

، دوا دوره بررسي با .است يافته توسعه جامعه يك يها ويژگي با سازگار كامالً كه
 و وظيفه به اهتمام شود مي مشخص دوره اين فكري و اجتماعي ساختارهاي
، است شده نهاده فرد عهده بر امروزي جامعه در كه نقشي قبال در پذيري مسئوليت

 ملي وحدت ايجاد هدف با ادو دوره حاكمان .دارد ژاپن جامعه تاريخي گذشته در ريشه
 جامعه در خود قدرتهاي  پايه تحكيم البته و آرامش و صلح برقراري، ژاپن در

 نظرشان مورد اهداف ضامن كه انديشيدند را سازوكارهايي و كردند اتخاذ را تمهيداتي
   بر جامعه افراد وظايف سازي شفاف و اجتماعي طبقات بازتعريف .باشد
   بود ها سياست اين نتايج جمله از ،شده محول ها آن به كه اجتماعيهاي  نقش اساس

   و پذيرش براي شرايط اعتقادي و فكري بسترهاي وها  زمينه ساختن فراهم با كه
 تالش مرهون فرهنگي -فكري سازي زمينه اين و شد فراهم جامعه در آن تسري

 نييآ يعني ،عصر آن در رايج نييآ از نياز مورد اصول استخراج در دوره آن انشمنداند
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 گرايي ملي روحيه احياي و كهن باورهاي برخي به جستن تشبث يا و ،نوكنفوسيوسي
  .بود راستا اين در ژاپن مردم

 در هعتوس تاريخي فرايند در كه گفت توان مي اجمالي ةمقايس يك در ،رو ازاين
 سابقه در آن ازاي مابه كه عنصري؛ دارد وجود كليدي و حياتي بسيار عنصري، ژاپن

 تاريخي آثار بررسي .نداشت وجود، قاجار عصر ايران چون كشوري فرهنگي و تاريخي
 دهنده نشان و است قاجار عصر در جامعه روز شرايط بازتاب كهها  اندرزنامه و

 براي حياتي و كليدي عناصر نبود از حكايت، است دوره آن مردم اجتماعي رفتارهاي
   .باشد داشته دورتر هاي گذشته در ريشه رفتارها اين شايد هرچند .است توسعه
، محض اطاعت همچون رفتاري الگوهاي برخي مروج عصر اين سياسي فرهنگ

 نبود، اعتمادي بي چون عناصري ميان اين در .است طلبي فرصت و تملق، پلوسيچا
 يتوجه بي و، گريزي قاعده، گريزي واقعيت، تخريب و حذف فرهنگ، جمعي كار ةروحي

 است كرده پيدا استمرار و بسط نيز ايران كنوني تاريخ تا فردي هاي تفاوت به
  ).1387، القلم سريع(

 مدرن عصر به نتيس جامعه يك از گذار آغاز جرقه هرچند گفت توان مي ،رو ازاين
 هاي زمينه مرهون، سازينو مسير آميز موفقيت پيمودن ،شد زده غرب اب ههمواج واسطه به

 و وظيفه« چون مقوالتي شدن نهادينه .بود مشكل راه اين پيمودن براي مساعد
، »افراد به يافته اختصاص اجتماعيهاي  نقش و محوله وظايف قبال در پذيري مسئوليت

 هاي بررسي رود مي اميد .كرد تسهيل را مسير اين در حركت، ژاپن چون كشوري در
 و تمهيد ايران كشور در توسعه فرايند بتواند دست اين از اي مقايسه و تطبيقي علمي
  .ببخشد تسهيل

  ها يادداشت
                                                 

1. Edo 
2. samurai 
3. shogun 
4. Tokugawa 
5. Ieyasu Tokugawa 
6. Oda Nobunaga 
7. Toyotomi Hideyoshi  
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8. daimyo: 
9. Heian 
10. Azuchi-Momoyama  
11. Meiji 
12. Taisho 
13. Showa 
14. kodai= ancient period  
15. chusei= medieval period  
16. kindai=modern period  
17. kinsei=early modern period  
18. gendai= contemporary period 
19. buke jidai  
20. hoken  
21. Chou 
22. Ch’in or Qin  
23. feng – chien  
24. kenmon 
25. Fujiwara 
26. Taika no kaishin 
27. shoen 
28. Boshin Senso 
29. Seinan Senso 
30. nanushi 
31. shoya 
32. kocho 
33. soncho 
34. Taira 
35. sengoku 
36. yaku 
37. yakunin 
38. yakusho 
39. yakuwari 
40. yakume 
41. Shosaku Takagi 
42. Gunyaku ninzuwary 
43. Masahide Bito 
44. kanji 
45. kan’on 
46. eki 
47. roeki 
48. kueki 
49. shieki 
50. go’on 
51. fuyakuryo 
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52. shoen 
53. kuji 
54. shoyaku 
55. myoshu 
56. kyoto obanyaku 
57. mura yakunin 
58. machi yakunin 
59. mura yakuba 
60. machi yakuba 
61. Tanaka Kakuei 
62. katanagari 
63. heino bunri 
64. kokudaka 
65. koku 
66. chonin 
67. gunyaku 
68. buyaku 
69. mura yakunin 
70. Buke shohatto 
71. Kinchu narabini kuge shohatto 
72. Perry 
73. shiki 
74. Ito Jinsai 
75. Ogyu Sorai 
76. Motoory Norinaga 
77. kokugaku 
78. Chu Hsi 
79. giri 
80. ninjo 
81. Marsilins 
82. Taihei- saku 
83. Seidan 
84. Tokugawa Yushimune 
85. seido 
86. yumin 
87. Kami 

  كتابنامه
، تهـران، پژوهشـكده مطالعـات فرهنگـي و     فرهنگ سياسي ايـران ، )1387( القلم، محمود سريع

 .اجتماعي
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