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  بررسي و نقد كتاب
  »الگوهاي فرهنگ ژاپن: گل داوودي و شمشير«

 
 ∗عليرضا رضائي

 
  چكيده 

 » الگوهاي فرهنگ ژاپن: گل داوودي و شمشير«كتاب     (The chrysanthemum 

and The sword: patterns of Japanese Culture)    روث بنـديكت «اثـر «(Ruth 

Benedict) بنديكت در اين كتاب با تاكيد بر خاص . باشد شناس آمريكايي مي انسان
بودن سيستم ارزشهاي حاكم بر فرهنگ ژاپن، سعي در تبيين اين سيسـتم از طريـق   

كند؛ و در نهايت الگوي حاكم در فرهنـگ غـرب را    مقايسه آن با فرهنگ غرب مي
فرهنــگ «اپــن را و الگــوي حــاكم در فرهنــگ ژ (guilt culture)» فرهنــگ گنــاه«

از نظر بنديكت، در غرب بـه خـاطر   . كند معرفي مي  (shame culture)» شرمساري
اي محسوب شده و  عامل بازدارنده» وجدان«هاي ديني، مفهوم  ريشه دار بودن آموزه

در برابـر خـالق بـه فـرد دسـت      » گنـاه «در صورت زيرپاگذاشته شدن آن، احساس 
بـه خـاطر مـبهم بـودن جهـان بينـي دينـي و         دهد؛ اين در حاليست كه در ژاپن مي

توسـط  » ديـده نشـدن  «اخالقي، مفاهيم وجدان و گناه چندان مانوس نبـوده و ايـن   
در نـزد آنهاسـت كـه عامـل بازدارنـده محسـوب       » شرمسار نشدن«مردم، و متعاقباً 

غيـر  «، نه الزاماً در معنـاي عمـل   »عمل ناروا«لذا از ديد بنديكت در ژاپن، . شود مي
و  –كه موجب نكوهش عامـه  » خارج از عرف«، بلكه بيشتر به معني عمل »ياخالق

به بيان ديگر در فرهنـگ گنـاه عامـل    .  شود مي گردد، تفسير مي -نه وجدان يا خدا
  .است»  بيروني«و در فرهنگ شرمساري عامل بازدارنده » دروني«بازدارنده 
  .فرهنگ ژاپن، گل داوودي، شمشير، گناه، شرمساري :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
كه در آن زمان در دست ژاپن  -)saipan(ارتش آمريكا وارد جزيره سايپن1944تابستان  

شود و اين احتمال كه بتواند جنگ  با ژاپن را بـه نفـع خـود تمـام كنـد قـوت        مي -بود
كنند كه از قبل خود را بـراي   احساس ميلذا زمامداران وقت آمريكا اين نياز را . گيرد مي

  .روزهاي بعد از اتمام جنگ آماده نمايند
ها  مسلماً اين آماده شدن مستلزم داشتن اطالعاتي در خصوص طرز تفكر و رفتار ژاپني 

سواالتي از قبيل، بعد از تنگ تر شدن حلقة محاصره سربازهاي ژاپني چه واكنشـي  . بود
به هنگام تسليم شدن رفتار آنها چگونه خواهد بود، و اگـر  از خود نشان خواهند داد، يا 

آمريكا ژاپن را اشغال نظامي كند چه رويه اي را بايد در پيش بگيرد تـا بـا دردسـرهاي    
كمتري مواجه شود، و از همه مهمتر چه برخوردي بايد با امپراطور ژاپـن داشـته باشـد،    

  .خود مشغول كرده بودندسواالتي بودند كه ذهن زمامداران وقت آمريكا را به 
آنها براي يافتن پاسخ اين سواالت به سراغ  معروفترين مردم شـناس آمريكـايي در آن    

بنديكتي كه همه او را بـه خـاطر معـروف بـودنش در     . زمان، يعني روث بنديكت رفتند
گفـت الگوهـاي يـك    اي كـه مـي  نظريـه . شـناختند  مـي » الگوهاي فرهنگي«زمينه نظريه 

  .شخصيت افراد متعلق به آن فرهنگ است فرهنگ، سازنده
چرا كه بعد از شدت . البته اينگونه نبود كه اين ماموريت به يكباره به بنديكت داده شود 

گرفتن جنگ جهاني دوم، دولت آمريكا از بنديكت خواسته بود كـه درمـورد خصـايص    
اين نكتـه   درواقع دولت آمريكا. روحي مردمان كشورهاي اروپايي و آسيايي تحقيق كند

داشت كه اگر روزي وارد خاك اين كشورها شود، چگونه مي توانـد از بـروز    نظررا در 
اصطكاك بين ارتش خود و ساكنان محلي ايـن منـاطق جلـوگيري كـرده و در صـورت      

  .امكان، همكاري آنها براي پياده كردن سياست هاي خود در منطقه را نيز جلب كند
بررسي مردمان ژاپن داده شد نيز در ادامه همـين   ماموريتي كه به بنديكت در خصوص 

كنـد، بررسـي فرهنـگ     همچنانكه خود بنديكت در فصل اول كتاب اشاره مي. روند بود
ژاپن توسط يك فرد آمريكايي كه تا به حال مشغول بررسي فرهنگ كشورهاي اروپـايي  

ت، معنـاي  مانند هلند و مجارستان يا كشورهاي آسيايي مانند چـين و تايلنـد بـوده اسـ    
  .خاصي داشت

اين تحقيق كه ثمره نهايي آن كتاب گل داوودي وشمشير است، نـه تنهـا از مشـكالت     
ناشي بعد از اشغال ژاپن توسط آمريكا تا حد بسيار زيادي پيشگيري كرد، بلكـه باعـث   

  .معروفيت جهاني بنديكت نيز گرديد
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، الگوي 25ش شماره گزار«شاكله كتاب گل داوودي و شمشير را گزارشي تحت عنوان  
، كه قبل از پايان يافتن جنگ )Report 25: Japanese Behavior Patterns(» ها رفتارژاپني

 Office of War( )ها بخش تجزيه و تحليل روحيه جنگي خارجي(توسط تيم اطالعات 

Information( از اينرو اين كتاب . دهد وزارت كشور آمريكا انتشار يافته  بود تشكيل مي
  .درواقع به نوعي بيانگر چگونگي خط مشي اشغال ژاپن بعد از جنگ نيز است

چرا كه در عمل شاهد هستيم بعد از اشغال نظامي ژاپن توسط آمريكا، سياسـت اتخـاذ    
مطالب ذكر شـده توسـط بنـديكت در     شده در قبال جامعه و مردم ژاپن تاثير بسياري از

براي مثال چشم پوشي  ازنقش امپراطور در شـروع   . كتاب گل داوودي و شمشير گرفت
و ادامه جنگ، حفظ  امپراطور  به عنوان نماد وحدت ژاپن، حفظ نظام بروكراتيك ژاپن 

  ... .و 
اوا گـ هاسـه «در آمريكا انتشـار يافـت و دو سـال بعـد توسـط       1946اين كتاب در سال 

به ژاپنـي ترجمـه شـد؛ كـه در واقـع سـرآغاز شـروع          (Hasegawa Matsuji)»ماتسوجي
هر چند تا بـه حـال مقـاالت بسـيار     . هاي بسياري در بين ژاپن شناسان ژاپني بودمباحثه
در خصوص اين كتاب ارايه شده است، و حتّي اين  –عمدتاً ژاپني و انگليسي  –زيادي 
انتشـارات  (»آينـد هـا دارنـد مـي   ژاپنـي «با عنـوان   توسط حسين افشين منش و –كتاب 
اي فارسـي كـه بـه    به فارسي نيز برگردانده شده است، اما هنـوز مقالـه   -)1371اميركبير

  .بررسي و نقد كتاب پرداخته باشد نگاشته نشده است
. باشد مي )菊と刀：日本文化の型(مقاله حاضر با استناد به ترجمه ژاپني اين كتاب  

ا در ايـن مقالـه     به ترجمه انجام گرفته توسط هاسهالبته ايراداتي نيز  گاوا وارد اسـت؛ امـ
ت      –سعي شده است رويكرد و مفاهيم كلي مطرح شده در كتـاب   كـه ربطـي بـه كيفيـ

  .مورد بررسي قرار گيرد  -ترجمه ندارند
  
  بحث و بررسي. 2
  چرايي اين نقد. 2-1

سقم محتواي آن، از لحـاظ   نخست اينكه اين كتاب، سواي قضاوت در مورد  صحت يا 
ترين اثري است كه به بررسي روحيات فـردي و جمعـي    تعداد مفاهيم ارايه شده، جامع

در واقع اين كتاب آكنده از فراست هاي نويسنده اش بـوده  . مردمان ژاپن پرداخته است
ها، باعث تشديد مبحثي به نام  و با به چالش كشيدن ارزشهاي حاكم بر جهان بيني ژاپني

  -مباحث مربوط به شناخت روحيات مردمـان ژاپـن   - )nihonjin-ron(»جين رون يهونن«
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شود، امـا چـه از    هر چند تاريخچه اين مباحث به قبل از شروع جنگ مربوط مي. گرديد
نظر تعداد و چه از نظر محتوا، قابل قياس با دوران پس از پايان جنگ يا به عبارت بهتر 

از اينرو اين كتاب، اثـر  . گل داوودي و شمشير نيست دوران پس از شناخته شدن كتاب
به شمار مي رود  و اغراق نيسـت اگـر بگـوييم بسـياري از     »  رون جين نيهون«كالسيك 

مفاهيمي  كه بعد از جنگ جهاني دوم در خصوص روحيات مردمان ژاپن مطـرح شـد،   
  .گيري از اين كتاب بوده استمستقيم يا غير مستقيم با الهام

در » حفـظ نـام و آبـرو   «دادن ميزان اهميت ال بنديكت در اين كتاب براي نشانبراي مث 
مطـرح  » در قبال نام و آبـرو  -اجتماعي -معذورات«فرهنگ ژاپن، مفهومي تحت عنوان 

» ياناگيتـا كونيئـو  «شـود قـوم شـناس معـروف ژاپنـي       كند؛ كه اين موضوع باعث مي مي
)Yanagita Kunio)(١٩۴تـا   –به عنوان يـك ژاپنـي    –من «دهد كه  اين انتقاد را ارايه )٩

اعتراف بـه  . اما خود اين انتقاد به مثابه يك اعتراف است. »ام حاال چنين چيزي را نشنيده
اينكه بنديكت در اين كتاب به مسائلي پرداخته است كه تا قبل از آن حتّي به ذهن خود 

  . ها هم خطور نكرده بود ژاپني
اين كتاب بعد از گذشت سالهاي متمادي همچنان كتـاب  با در نظر داشتن مطالب فوق،  

ها آكنده از تعصبات  شايد اين كتاب از نقطه نظر برخي از ژاپني. جامع و پيشرويي است
كوركورانه  يك آمريكايي باشد، اما براي كسي كه مي خواهد فرهنگ ژاپن را درك كند 

پـيش فـرض ايـن كتـاب را      يعني حتّي اگر ما با ايـن . آكنده از سرنخ هاي طاليي است
مطالعه كنيم كه بنديكت هيچ درك درستي از فرهنـگ ژاپـن نداشـته اسـت، خـود ايـن       

انگيزه اي كه پژوهشگر را وادار . موضوع تبديل به انگيزه اي براي پژوهشگر خواهد شد
كند در پي رسيدن به يك درك درست از اين فرهنگ باشد و بـه ايـن سـوال پاسـخ      مي

با اين تفاسير، كتاب بنديكت . كند چيست و چرا بنديكت اشتباه مي دهد  كه اصل قضيه
  .باشد به مثابه تلنگري براي درك درست فرهنگ ژاپن مي

دوم اينكه متن اصلي اين كتاب به زبان انگليسي نوشته شده اسـت، كـه ايـن موضـوع      
ه و تفسـير  شود حتي افرادي كه با زبان ژاپني آشنايي ندارند بتوانند آنرا خوانـد  باعث مي

اين موضوع از اين حيث حايز اهميت است كه بـه اعتقـاد برخـي از انديشـمندان     . كنند
توان براي آنهـا معـادل يـابي دقيقـي      ژاپن، مفاهيمي در فرهنگ ژاپن وجود دارد كه نمي

انجام داد؛ و قاعدتاَ كسي كه اينگونه مفاهيم را به زباني غير از زبان ژاپنـي مطالعـه كنـد    
روانپزشـك   )Doi Takeo(»اُودوئـي تاكـه  «بـراي مثـال   . نرا خوب درك نمايدتواند آ نمي

حـالتي كودكانـه   ()amae(»آمائـه «با مطـرح كـردن مفهـوم     1971معروف ژاپني در سال 
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سـعي در تبـين روابـط بـين     ) همانند لوس كردن خود، براي كسب محبوبيت در جمـع 
ين مفهوم مختص فرهنگ ژاپـن  فردي در جامعه ژاپن پرداخته و اينگونه اظهار كرد كه ا
  .بوده و درك آن براي مردم ساير فرهنگ ها سخت است

به زعم نگارنده، نه فقط در فرهنگ ژاپن، بلكه در ساير فرهنگ ها نيز شايد مفـاهيمي    
اما نبايد فراموش كنيم كـه بـودن   . يافت شود كه نتوان ترجمه مناسبي براي آنها ارايه داد

تواند به معناي خاص بودن اين مفاهيم  زبانهاي ديگر، الزاماً نمييا نبودن معادل دقيق در 
يـا  » بركـت «توان گفت كـه مفـاهيمي ماننـد     براي مثال درفرهنگ ايران، الزاماً نمي. باشد

چـرا كـه بـراي    .  ، مختص ايران بوده و افراد غير ايراني قادر به درك آن نيستند»غيرت«
يست كه ترجمه لغوي آن مفهوم در يك يا درك يك مفهوم در يك فرهنگ  حتما الزم ن

 –حتي در حد يك مقاله يا كتاب  –هاي بيشتر  چند واژه خالصه شود و استفاده از واژه
  .توسط ساير افراد شود -و نه عدم معادل يابي –تواند به معناي عدم درك آن  نيز نمي

  
  معرفي كتاب. 2-2
بنـديكت، محتـواي كلـي كتـاب را     در ابتدا براي آشنايي با مطالب مطرح شده توسـط    

  .كنيم مرور مي
درفصل اول، بنديكت بـا ذكـر توضـحياتي در خصـوص هـدف از انجـام تحقيـق  و          

كنـد كـه    راهبردهاي خاتمه دادن به جنگ و سياستهاي الزم براي بعد از آن، اذعـان مـي  
نـد  ها كمترين شناخت را از آن دارنـد و تناقضـاتي  مان   ژاپن كشوري است كه آمريكايي

كـه در رفتارهـا و روحيـات    ... ادب و كبر، اطاعـت و سـرپيچي، شـجاعت و بزدلـي و     
شود كه ايـن كشـور در مقايسـه بـا سـاير كشـورها        شود باعث مي مردمان ژاپن ديده مي

ها بيشتر از  همچنين بنديكت در پاسخ به اين سوال خود كه چرا خارجي. تر باشدخاص
-اي با اين مضمون به كار مي را درك كنند، استعارهتوانند فرهنگ ژاپن  ها مي خود ژاپني
  .تواند چشم خود را ببيند كس نمي برد كه هيچ

ها به جنگ پرداخته شده است و به اين نكتـه اشـاره    در فصل دوم به طرز نگرش ژاپني 
جنگ معنويات بر عليـه ماديـات بـوده و     -با آمريكا –ها جنگ  شود كه از ديد ژاپني مي

در ادامه . كند دند كه جنبه روحي و معنوي بر جنبه جسمي و مادي غلبه ميآنها معتقد بو
شود كه سربازان ژاپني با اين ديدگاه كه نگاه همه دنيا به آنها دوخته شده اسـت   ذكر مي

همچنين در كنار اين مطالب، از درك نكردن دليل همكـاري  . وارد جنگ با آمريكا شدند
  .شود ها ياد مي ان معمايي براي آمريكايياسراي ژاپني با ارتش دشمن، به عنو
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ها بـه ايـن سـاختار     فصل سوم در خصوص ساختار جامعه طبقاني ژاپن و اعتماد ژاپني 
   در توصيف ويژگي سيستم طبقـاتي ژاپـن از اصـطالحاتي ماننـد اشـراف     . كندبحث مي

اني مـدركي بـراي   استفاده شده و از فرم مودبانه زبان ژاپني به عنو... مدار، آداب مدار و   
همچنـين بـه نقـش حكومـت سـامورايي      . توضيح اين ادعاها بهـره گرفتـه شـده اسـت    

و سيستم طبقه بندي جامعه در شكل گيري اين ساختار طبقـاتي   )tokugawa(»توكوگاوا«
  .شود نيز اشاره مي

و چگـونگي خاتمـه دادن بـه حاكيمـت      )meiji(»ميجـي «در فصل چهارم به اصالحات  
ها در قالب يـك دولـت و انتقـال قـدرت از سـرداران       يعني متحد كردن ايالت –دواليه 

. شود و مدرن سازي جامعه ژاپن اشاره مي  -به امپراطور )shougun()شوگون(سامورايي 
همچنين از صادر كردن سيستم طبقاتي ژاپن به كشورهاي اطراف نيز صـحبت شـده ، و   

پن نيز جوابگو است، به عنوان اشتباه ژاپن ازاين طرز تفكر كه اين سيستم در خارج از ژا
  .شود در زمينه سياست خارجي ياد مي

در مـراودات بـين فـردي    ) بـه معنـاي ديـن   ) (on恩(» اُن«فصل پنجم به نقش مفهـوم   
همچنين بـه  . ين بر دوش افراد است مي پردازدها و وظيفه اي كه براي اداي اين د ژاپني

ازي واژه اُن مشكل بوده و اگر بخواهيم ايـن واژه را  شود كه معادل س اين نكته اشاره مي
 ، )وفاداري( loyalty، )وظيفه(obligationبه زبان انگليسي معادل سازي كنيم، واژه هاي 

kindness )عطوفت( و ،love )گيرند همگي در حيطه معاني اُن قرار مي) عشق.  
مـي  ) يـن به معنـاي اداي دon-gaeshi恩返し( ) ( »اُن گائشي«فصل ششم بر روي واژه  

پردازد و به اين نكته اشاره دارد كه در فرهنگ ژاپن، امپراطور، والـدين، درگذشـتگان و   
در نظر بنديكت، بـرخالف  . بر گردن افراد حق دارند و الزم است كه حق آنها ادا شود...

معرفـت ؛محبـت بـه    ()jin仁(» جـين «چين كه مهمترين آموزه اخالقـي در فرهنـگ آن   
 )kō孝(» كُـو «و ) وفاداري،صداقت( )chū忠(» چو«باشد، در ژاپن به ترتيب  مي) انديگر

چرا كه سيستم طبقاتي ژاپـن  . گيرد مهمتر بوده  و جين در رتبه سوم قرار مي) اداي حق(
ندارد مي توان شـورش كـرد،   » جين«براي مثال در مورد فرمانروايي كه . طلبد اين را مي
 .توان كرد شود اين كار را نمي مي مهمترين فريضه» چو«اما وقتي 

» گيـري «در فصل هفتم با يك مفهوم ديگر در فرهنگ ژاپن روبرو مـي شـويم؛ مفهـوم     
)義理giri( )شي«كه همانند )معذوراتاست، منتها با اين فرق كـه اون گائشـي   » اون گائ

در نظر بنديكت، بر خالف . اداي دين محدود است» گيري«اداي دين نامحدود است،اما 
ساير آموزه ها كه كم و بيش ريشه در فرهنگ چين داشته و بعد از وارد شدن به فرهنگ 
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در . باشـد موزة اخالقي منحصر به ژاپن مـي ژاپن دستخوش تغييرات شده است، گيري آ
ها دربند معذورات اجتماعي فراوانـي هسـتند،    واقع بنديكت معتقد است كه چون ژاپني

شود كه اين نگراني در آنها ايجاد شود كه به خاطر رعايـت نكـردن    همين امر باعث مي
مهمـي در  لذا تالش براي شرمسار نشدن در نزد مردم، به عنصر . شرمسار شوند» گيري«

  .شود دهي رفتارهاي بين فردي ژاپني تبديل مي شكل
در فصل هشتم به بايدها و وظايفي كه يك فرد الزم است براي حفظ نام و آبروي خود  

براي جامة عمل پوشاندن به اين وظـايف  . شود و اطرافيان مرتبطش انجام دهد اشاره مي
شان را بشناسند و از رقابت با  الزم است كه افراد حد و حدود خود و موقعيت اجتماعي

همچنين از زياد بودن پديده خودكشي در ژاپن بـه عنـوان مـدركي    . ديگران پرهيز كنند
  .براي نشان دادن ميزان اهميت حفظ نام و آبرو ياد شده است

فصل نهم به مبحث چگونگي برخورد بـا عواطـف و اميـال انسـاني در فرهنـگ ژاپـن        
كند كه بر خالف دين مسيح كه در آن ميـدان دادن بـه    ه ميپردازد و به اين نكته اشار مي

اميال جسماني  عمل نكوهيده اي به شمار مي رود، در فرهنگ ژاپـن  جسـم و روح در   
تقابل با يكديگر نبوده و پرداختن به اميال جسماني باعث قـرار گـرفتن بـدي در برابـر     

» گنـاه «پـن مفهـوم   شـود كـه در فرهنـگ ژا    همين طرز تفكر باعث مـي . شود خوبي نمي
هـا مهمتـرين    همچنين بنديكت معتقد است كه براي ژاپني. جايگاه چنداني نداشته باشد

، بلكـه اداي وظيفـه و ديـن بـر همـه چيـز        هدف زندگي، رسيدن به خوشبختي نيسـت 
  .ارجحيت دارد

فصل دهم به كلنجارهاي دروني افراد بابت نحوه رعايـت اخالقيـات تعريـف شـده در      
پردازد و از اين گونه كلنجارها به عنوان عاملي براي مشكل بودن پـيش   ميفرهنگ ژاپن 

لذا اين احساس ترس كه آيا اخالقيات تعريف شده . شود ها ياد مي بيني نوع رفتار ژاپني
 )恥の文化(»فرهنـگ شرمسـاري  «گيـري   اند يـا نـه باعـث شـكل     خوبي رعايت شده به

)shame culture( ت و سرسـنگين بـودن   شود؛ فرهنگـي كـه در آن  صـداق    مي)  متوجـه
ويژگي مشترك همه خصـايص اخالقـي بـوده و نگرانـي از بابـت      ) موقعيت خود بودن

. شـود  انجام بهينه اين دو ويژگي، باعث پررنگ تر شدن مفهوم شرمساري در جامعه مـي 
در نقطه مقابل، از آنجاييكه در فرهنگ غرب، رعايت كردن اصول اخالقي تعريف شـده  

تار افراد بوده و بازدارندگي بيشتري نسبت به شرمسار نبودن در برابـر  در دين، مالك رف
 )罪の文化)(guilt culture(»فرهنـگ گنـاه  «مردم دارد، لذا فرهنگ غـرب را مـي تـوان    

  .تعريف كرد
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شود كه با وارد شدن به عصر ميجي، دولت حـاكم همـه    همچنين به اين نكته اشاره مي 
  .دي كردجمع بن)وفاداري(» چو«اخالقيات را در 

درفصل يازدهم به تفاوتهاي فرهنـگ ژاپـن و آمريكـا در مبحـث چرايـي و چگـونگي        
شـود كـه در فرهنـگ ژاپـن بـا       اشاره شده و به اين نكته پرداخته مـي » صيانت از نفس«

خـود  «گرفته شـده اسـت ، صـيانت نفـس بـه معنـاي رسـيدن بـه         » ذن«تاثيراتي كه از 
شـود مفـاهيمي ماننـد وجـدان و گنـاه       ياست  كه اين امر باعث م )無我muga(»هيچي

اين در حالي است كـه در فرهنـگ غـرب، از بـين بـردن      . معناي خود را از دست دهند
خودآگاهي به معناي از بين بردن وجدان بوده و خود اين امر راه را براي گناه كردن بـاز  

  .گذاردمي
رد نحـوه تربيـت   درفصل دوازدهم به تفاوتهاي موجود در فرهنگ ژاپن و آمريكا در مو 

در . شود كودكان و نقش آن در شكل گيري خصوصيات افراد اين دو جامعه پرداخته مي
ژاپن، آزادي عمل دادن در دوران كودكي، سخت گيري در دوران بلـوغ و ميانسـالي، و   

اين در . دهد دوباره، داشتن آزادي عمل به هنگام پيري، چرخه تربيت افراد را تشكيل مي
شـود؛ يعنـي سـخت گيـري در      فرهنگ غرب برعكس ژاپن عمل مي حالي است كه در

دوران كودكي، آزادي عمل در دوران بلوغ و ميانسالي، و دوباره، سخت گيري به هنگام 
به اعتقاد بنديكت، چون در فرهنگ ژاپن اصـول  . شود پيري، چرخه تربيتي محسوب مي

است كـه نقـش مهمـي در    اخالقي مبتني بر آموزه هاي ديني نيست، اين طرز نگاه مردم 
لذا آنهـا همـواره در صـدد بـرآورده كـردن      . كنند ها ايفا مي شكل گيري شخصيت ژاپني

انتظارات جمع و اطرافيان خود هستند كه خود اين امر در برخي مواقع به عـاملي بـراي   
  .شود بروز خشونت و افسردگي ناشي از فشار رواني مي

در . پـردازد  بعد از تسليم شدن در جنـگ مـي   ها فصل سيزدهم به پيش بيني رفتار ژاپني 
اين فصل اينگونه قيد شده است كه فرقي كه اشغال نظامي ژاپن با اشغال نظامي آلمان و 

ها نبايد مستقيماً قدرت را در دست گرفتـه   ايتاليا دارد در اين است كه در ژاپن،آمريكايي
اختاركشور را اصالح نمايد؛ و وارد عمل شوند، بلكه بايد دولت ژاپن را وادار كنند تا س

همچنـين بنـديكت آينـده    . شـود  كه اين كار باعث كم شدن مسئوليتهاي آمريكا نيز مـي 
كنـد   بيني مي جامعه ژاپن و مسيري كه اين كشور در پيش خواهد گرفت را اينگونه پيش

كه همچنانكه تا حاال در ژاپن فرد انقالبي ديده نشده است، من بعد نيـز ديـده نخواهـد    
و آنها نه بر اساس ايدئولوژي ها غربي، بلكه براساس سنتهاي اصيل گذشـته خـود،   شد 

ها به عنوان  همچنين از منطعف بودن ژاپني. سعي در ايجاد يك دولت رفاه خواهند نمود
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شود كه آنها قادرخواهند بود طرز تفكر حاكم  برگ برنده آنها ياد شده و اينگونه ذكر مي
در ضـمن، از آنجاييكـه ديگـر در    . را به كلي عوض كننـد بر جامعة قبل از شروع جنگ 

ژاپن بودجه اي  تحت عنوان بودجـه نظـامي نخواهـد بـود، لـذا ايـن كشـور از لحـاظ         
  .گيرد اقتصادي رشد كرده و از اين حيث در يك جايگاه فاخر در دنيا قرار مي

  
  عنوان كتاب. 2-3
استفاده » شمشير«و» گل داوودي«اينكه چرا بنديكت براي عنوان كتاب خود از دو واژه  

هــا هــم  چــرا كــه خــود ژاپنــي. باشــد كــرده اســت در نــوع خــود جالــب توجــه مــي 
. خود مي داننـد  )national flower(را گل ملّي ) شكوفه هاي گيالس( )sakura(»ساكورا«

كـه در   )bushidou(»بوشـيدو «معـروف خـود    هم در كتاب )Nitobe Inazo(نيتوبه اينازو
 -و به زبان انگليسي -براي معرفي خصايص روحي مردمان ژاپن به ساير ملل1900سال

، يـك  » سـاكورا «همانند گل ) طريقت سامورايي ها(كند كه بوشيدو نوشته بود اشاره مي
  .ردها وجود دا چيز منحصر به فرد و مختص ژاپن بوده و به طور طبيعي در دل ژاپني

رسـد كـه منظـور از گـل داوودي،      در كتاب بنديكت هم، در ظاهر اينگونه به نظـر مـي   
چـرا كـه   . امپراطور ژاپن و منظور از شمشير طريقت سامورايي يا همان بوشـيدو اسـت  

نشان امپراطوري ژاپن گل داوودي است و بيانگر اين مطلب است كه ژاپنـي جامعـه اي   
در راس بـوده و سـاير    –ولو در نقش يـك سـمبل    –است طبقاتي، كه در آن امپراطور 
  .افراد در زير ساية وي قرار دارند 

ها مردمـاني هسـتند كـه     اينگونه قيد شده است كه ژاپني) فصل اول(اما در متن كتاب   
برنـد،اما در عـين    براي پرورش دادن گل داوودي نهايت دقّت و ظرافت را بـه كـار مـي   

  .شوند و قرب زيادي براي سامورايي ها قايل مي حال، عاشق شمشير نيز بوده و اجر
به عبارت بهتر گل داوودي و شمشير نماد ظرافت و خشونت بـوده و كتـاب بنـديكت     

درواقع نويسنده با برگزيدن عنـوان گـل داوودي   . باشد  ها مي»اما در عين حال«آكنده از 
. اسـت  هـا  و شمشير براي كتاب خـود، در صـدد نشـان دادن تناقضـات روحـي ژاپنـي      

امـا ايــن  ... . تناقضـاني ماننـد ادب و كبــر، اطاعـت و سـرپيچي، شــجاعت و بزدلـي و      
ها عـين همـاهنگي اسـت و     ها تناقض است و براي خود ژاپني تناقضات براي غير ژاپني

  .ظرافت و خشونت دو روي يك سكّه اند
هـا   بنديكت چگونگي همزيستي اين تناقضـات روحـي را در باورهـاي مـذهبي ژاپنـي      
ها كه به دين مسيح معتقـد هسـتند،    ستجو كرده و معتقد است كه بر خالف آمريكاييج
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ها، هم حس انجام وظيفه كه برآمده از دين كنفسيوس است را دارا هستند و هـم،   ژاپني
  .»شينتو«بيني برآمده از دين اصيل ژاپني جهان

ز تفسـير كـرده   البته بنديكت اين تضاد بين گل داوودي و شمشير را از بعد ديگـري نيـ   
  .است

رسـد، امـا در    در نظر بنديكت هر چند گل داوودي در نگاه اول كامالً طبيعي به نظر مي 
واقع اينگونه نبوده و اگر دقت كنيم درخواهيم يافت كه گلبرگ هاي آن از سمت داخل 

به بيان سـاده تـر، يـك عمـل مصـنوعي روي آن انجـام       . توسط سيم اصالح شده است
ذا بنديكت قصد گوشزد كردن ايـن نكتـه را دارد كـه ادب و معاشـرت     ل. پذيرفته است 
ها كه در نگاه اول يك عمل خاص و طبيعي مختص مردمان ژاپن به نظر  محترمانه ژاپني

لذا از گل داوودي مي تـوان  . رسد، در واقع برآمده از تربيت دوران كودكي آنها است مي
  .ها ياد كرد يبه عنوان  سمبلي براي مصنوعي بودن فرهنگ ژاپن

در نظـر وي، هـر   . دهـد  در نقطه مقابل بنديكت براي شمشير نيز تفسير جالبي ارايه مي 
ها، همراه داشـتن شمشـير را نيـز     چند دولت ميجي با اعالن منحل شدن طبقه سامورايي

. ها  رخت بربسـت   قدغن كرد، اما اين بدين معني نبود كه شمشير از روح  و دل ژاپني
دهند؛ و اين شمشير دل  مواره براي زنگ نزدن شمشير دل آن را صيقل ميچرا كه آنها ه

يا به تعبيري تـذهيب نفـس، حفـظ همـان خصايصـي اسـت كـه علـي الخصـوص در          
  .شود به آن اشاره مي) طريقت سامورايي(بوشيدو

، تعبير كنابـه آميـزي از واژه هـاي    )فصل سيزدهم(البته دوباره در يك جاي ديگر كتاب 
به اين صـورت كـه، هماننـد گـل داوودي  كـه از      . شود گل داوودي و شمشير ارايه مي

طريق هرس شدن به زيبـايي مصـنوعي واداشـته شـده و خوشـحالي خـود را از بابـت         
ها به مثابه فرصـتي بـراي آزاد    براي  ژاپنيدهد، جنگ  برگشتن به دامان طبيعت بروز مي

. شدن بود؛ اما آنها مي بايست خودشان از نـو قـدرت بازدارنـده اي بـراي خـود بيابنـد      
درونِ زنـگ  (زنـگ برآمـده از درون   « همچنين در مورد شمشير، همچنانكه از اصطالح 

د پـذيرفتن  بر مي آيـد، نمـا   -در معناي رنج و بدبختي ناشي از اعمال بد خود  -» )زده
بـه عبـارتي بنـديكت در پـي فهمانـدن ايـن       . ست ها مسووليت كارهاي خود براي ژاپني

ها بود كه خود كرده را تدبير نيست و مصايب بعـد از جنـگ ناشـي از     موضوع به ژاپني
  .هاست اعمال خود ژاپني
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  شناسي نقد روش. 2-4
است كه يك عالقة معموالً صحبت درباره فرهنگ يك كشور بر اين پيش فرض استوار  

امـا ايـن كتـاب بـرعكس     . نسبي نسبت به فرهنگ آن كشور در دل نويسنده وجود دارد
است و اگر نگوييم از روي نفرت، حداقل در شرايطي بسيار خاص كه به صورت بالقوه  

  .مي تواند باعث غير عيني  و متعصبانه شدن متن شود ، به رشته تحرير درآمده است 
هر چند كتاب گل داوودي و شمشير بعـد از پايـان يـافتن جنـگ      همچنانكه اشاره شد،

كه بنا بـه درخواسـت دولـت     –جهاني دوم چاپ شد، اما اساس شكل گيري اين كتاب 
به دوران جنگ ژاپـن و آمريكـا در حـين جنـگ جهـاني دوم       -آمريكا از بنديكت بود 

  .شود مربوط مي
ا نداشته و قاعدتاً در طـول سـالهاي   اما از آنجاييكه خود بنديكت تجربه سفر به ژاپن ر 

توانست وارد خاك ژاپن شود، لذا اين كتاب بدون تحقيقات ميـداني و بـا    جنگ نيز نمي
هاي مقـيم آمريكـا، اسـراي ژاپنـي دسـتگير شـده        تكيه بر گفته ها و ديدگاه هاي  ژاپني

ايسـه بـين   به شيوه مق...  توسط ارتش آمريكا، منابع كتبي و فيلم هاي مربوط به ژاپن و 
  .فرهنگي  نوشته شده است

در واقع، در مورد اثر روث بنـديكت، دو نكتـه اي كـه خواننـدگان را بسـيار متعجـب        
كند يكي زن بودن نويسنده آن، و ديگري نگارش آن بدون داشـتن تجربـه سـفر بـه      مي

  .ژاپن است
بـه زبـان    البته اين موضوع كه بنديكت بدون داشتن تجربه سفر به ژاپن و بدون آشنايي 

. باشـد ژاپني كتاب گل داوودي وشمشير را نوشته است به مثابه يك شمشير دولبـه مـي  
يعني درعين حال كه نشان دهنده فراست و ذكاوت نويسنده است، عـاملي بـراي انتقـاد    

  .شود نيز محسوب مي
در نگاه اول، اينكه يك محقق بدون داشتن كـوچكترين آگـاهي قبلـي دربـاره زبـان و       

كشور، اقدام  به تجزيه و تحليل روحيات مردمان آن فرهنگ نمايد به نوعي  فرهنگ يك
چه بسا اگر بنديكت فرصت اين را مي يافت كه .  حاكي از اعتماد به نفس افراطي است

امـا وي در سـال   . كـرد  به ژاپن برود، شايد تغييراتي در محتواي كتاب خود اعمـال مـي  
شـود كـه وي ديگـر هـيچ وقـت       گام باعث ميرود و اين وداع زود هن از دنيا مي 1948

  .نتواند از نظرات خود دفاع كند يا آنها را مورد بازبيني قرار دهد
رغم اينكه بنديكت به هنگام نوشتن متن اصلي كتـاب در آمريكـا حضـور داشـت،      علي 

رسد كه  دانست، در عمل اينگونه به نظر مي يعني در كشوري كه ژاپن را دشمن خود مي
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مسـلماً  . ها را توصيف كند المقدور از ديد يك شخص ثالث ژاپني ست حتيسعي كرده ا
داند كه آيا وي به هنگام  غير از خود بنديكت هيچكس جواب قاطعانه اين سوال را نمي

نگارش اين كتاب به عنوان يك محقق مردم شناسـي، بـه طـور كامـل جنبـه انصـاف را       
هـا بـه ديـد     شده است كه به ژاپنـي رعايت كرده است، يا نه، آمريكايي بودن وي باعث 

مردماني كه در جبهه دشمن قرار دارند نگريسته و با اين پيش فرض آنها را مورد مطالعه 
  .قرار دهد

البته گذشت زمان كم و بيش به اين شبهه ها پاسخ داده است و حداقل اين موضـوع را   
داني، باعث نشـد كـه   اثبات كرد كه نقطه ضعفي همانند عدم استناد به نتايج مطالعات مي

مطالب ارايه شده توسط بنديكت ارزش خود را از دست دهند و همين موضوع كه بعد 
از گذشت هفتاد سال، اين كتاب همچنان نقل محافل است، حـاكي از پـر بيـراه نبـودن     

  .نظريات وي است
ها بعد از شكسـت در جنـگ و اشـغال كشورشـان      براي مثال ما شاهد هستيم كه ژاپني 

توسط آمريكا، مقاومتي از خود نشان نمي دهند و اين نكته اي بود كـه بنـديكت پـيش    
چرا كه بنديكت به خوبي دريافته بود كه ارزشهاي حاكم بر جامعه ژاپـن  . بيني كرده بود

ق خود، و در راس همه آنها از امپراطور خـود حـرف   چيست و آنها تا چه ميزان از مافو
، امپراطور ژاپن خطاب به ملت ژاپن، شكسـت  1945در پانزدهم آگوست . شنوي دارند

كند و از همه مردم مي خواهد كه با اين حقيقت كنار  خوردن ژاپن در جنگ را اعالم مي
مقاومت را كنار گذاشته  بعد از شنيدن اين پيغام امپراطور، مردم ژاپن به طور كلي. بيايند

  .گيرند و رويه همكاري با نظاميان آمريكايي را در پيش مي
همچنين بنديكت پيش بيني كرده بود كه خلع سالح ژاپن باعث خواهد شد كه قـدرت   

ژاپن بر روي اقتصاد متمركز شود و ما شاهد هستيم كه ژاپن بـا چـه سـرعت غيرقابـل     
ي كرده و تبديل به ابر قـدرت اقتصـادي دنيـا    تصوري كشور ويران شده خود را بازساز

  .شود مي
هـا، ايـن    يا به عنوان مثال ديگر، بنديكت با دقيق شدن بـر روي چرخـه تربيتـي ژاپنـي     

حدس را زده بود كه در آينده، مدارس ژاپن با اين مشكل روبرو خواهند شـد كـه يـك    
امـروزه ايـن   . ددانش آموز توسط چند دانش آموز ديگر مـورد آزار و اذيـت قـرار گيـر    

ه «مشكل كه در فرهنگ علوم تربيتي ژاپن از آن با عنوان  ايجيمـ «)ijime(   شـود   يـاد مـي
انـدركاران   مشكلي است كه طبق پيش بيني بنديكت در مدارس ژاپن ديده شده و دست

  .امر را به چاره انديشي واداشته است
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ت در آن قـرار داشـت،   گرفتن شرايط بسيار خاصي كـه بنـديك   با اين تفاسير و با درنظر 
توان گرفـت و   اينگونه مي توان گفت كه ايراد چنداني به روش شناسي اثر بنديكت نمي

اگر منصفانه تر سخن بگوييم، اينكه يك محقق بتواند با استفاده از منابع محدود، مفاهيم 
  .بسيار عميقي را كشف كند، جاي تحسين نيز دارد

  
  نقدهاي پيشين. 2-5
اولي كه كتاب بـه زبـان ژاپنـي ترجمـه شـد، انتقادهـاي تنـدي از آن        در همان سالهاي  

هـايي كـه بنـديكت در     عمده اين انتقادها به اين موضوع بود كـه ژاپنـي  . صورت گرفت
توانند معرّف اكثريت مردمان ژاپن باشند و  كند به هيچ وجه نمي كتاب خود از آن ياد مي

  .ريكا مورد بررسي قرار گرفته اندهاي قبل از، يا در حين جنگ با آم صرفاً ژاپني
ويژه اي نامه اي براي نقـد ايـن كتـاب    » مطالعات قوم شناسي«در مجله  1949در سال  

  .چاپ شد كه حاوي مقاالت ژاپن شناسان معروف اين كشور بود
،اين كتـاب را   )Watsuji Tetsurō(»واتسوجي تتسورو«براي مثال انديشمند بزرگ ژاپني  

فاقد ارزش خواندن مي داند و معتقد است اينكه بنديكت در كتاب خود ژاپن را جامعه 
توان آن را بـه عنـوان    اي طبقاتي معرفي كرده است، يك قضاوت يك طرفه بوده و نمي

واتسـوجي معتقـد اسـت كـه بنـديكت در      . هسته اصلي قالب فرهنگي ژاپن قلمداد كرد
در  –و الگوي فكري نظامي هـاي ناسيوناليسـت ژاپـن     روش شناسي دچار لغزش شده

  .را به اكثريت جامعه ژاپن تعميم داده است –طي جنگ جهاني دوم 
مورخ و انديشمند بزرگ ژاپني نيز معتقد است كه  )Tsuda Sōkichi( »تسودا سوكيچي« 

در كتاب گل داوودي و شمشير آموزه هاي كنفسيوس با آموزه هاي اصيل و سنتي ژاپن 
  .در هم آميخته شده است 

ست كـه  امعتقد  )Yanagita Kunio(» ياناگيتا كونيئو«همچنين قوم شناس معروف ژاپني  
ها فاقد اخالقيات هستند، هـيچ قـومي    برخالف گفته هاي بنديكت كه معتقد است ژاپني

وجود » گناه«اندازه قوم ژاپني به اخالقيات حساس نيستند و در فرهنگ ژاپن هم مفهوم 
  .دارد

داگـالس  «بـراي مثـال   . شـود  هـا محـدود نمـي    انتقاد از اثـر بنـديكت بـه خـود ژاپنـي      
كشـور خـارجي   «آمريكايي هم در كتـاب خـود بـا عنـوان      )Douglas Lummis(»الميس
، كتاب گـل داوودي وشمشـير را   )١٩۶١(»تاملي دوباره بر گل داوودي و شمشير: ِداخلي

قالب هاي فرهنگي كه بنديكت براي فرهنـگ ژاپـن   به شدت مورد انتقاد قرار داده و از 
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بـا توجـه بـه اينكـه     . كنـد  ياد مـي » سنگ نوشته مزار فرهنگ ژاپن«شمرد  با تمثيل  ميبر
بنديكت شاعره هم بوده است، الميس از اين موضوع نيز براي انتقاد از بنديكت استفاده 

وشـته شـده اسـت    كرده و كتاب او را همانند يك اثري كه به سـبك ادبيـات سياسـي ن   
  .كند توصيف مي

به غير از آثار معروف فوق، تعداد مقاالتي كه در خصوص اين كتاب، چه از باب انتقاد  
نوشته شده اند بسيار زياد است و اغراق نيست اگر بگوييم خود  -و چه از باب تحسين

اين اظهار نظرها در خصوص كتاب بنديكت بـه مثابـه يكـي از اركـان تشـكيل دهنـده       
  .باشد مي) خصايص مردمان ژاپن مباحث مربوط به (»نيهون جين رون«
  
 نقد نگارنده. 2-6
تواند عـاري از خطـا    به اعتقاد نگارنده، صحبت درباره فرهنگ يك كشور هيچگاه نمي 

اما مسلماً اين موضوع نبايد باعث شود كه نتوان درباره هيچ فرهنگي اظهـار نظـر   . باشد
در مورد كتاب گل داوودي وشمشير، عموماً از كلي بودن محتواي آن، يعني ناديده . كرد

تاريخي ژاپن، يا، ناديـده گرفتـه شـدن تفاوتهـاي درون      گرفته شدن دوره هاي مختلف
اما اگراينگونه جزئيات را در نظر بگيـريم، شـايد هـيچ وقـت     . شود انتقاد مي... قومي و 

 -چرا كه براي توصيف فرهنگ يـك كشـور  . نتوانيم فرهنگ يك كشور را توصيف كنيم
ناچـاريم عامدانـه    -كه داراي دوره هاي مختلف تاريخي و تفاوتهاي درون قومي است 

روي كليات مانور دهيم و با اين پيش فرض جلو رويم كه ممكن است هر ملتـي داراي  
يك سري خصوصيات هاي متمايزي باشد كه آنرا از سـاير ملـل و فرهنـگ هـا خـاص      

  .دهد جلوه مي
از اينرو در اينجا سعي بر آنست كه  با در نظر داشتن مطلب فوق، كتاب گل داوودي و  

  .د نقد قرار بگيردشمشير مور
شود به اين كتاب وارد كرد، رويكرد دو قطبي  به زعم نگارنده، عمده ترين نقدي كه مي 

يعني بنديكت، خواسته يا ناخواسته كاري كرد كه دو فرهنـگ ژاپـن و   . مطالب آن است
الزم بـه ذكـر   . آمريكا براي هميشه در دو سوي مخالف هم قرار گرفته و مقايسه شـوند 

كشورآمريكا، اثر بنديكت اولين كتابي اسـت كـه در حـوزه انسـان شناسـي      است كه در 
اما گذشت زمان بـه خـوبي   . فرهنگي در مورد كشور ژاپن  به رشته تحرير درآمده است

اين مساله را اثبات كرد كه اكثريت نوشته هايي كه بعد از اثر بنديكت ظهور كردنـد، بـا   
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از طريق مقايسه فرهنـگ ژاپـن و    –ات و نه لزوماً درك مشترك –نيت كشف تفاوت ها 
  .آمريكا صورت گرفت

با توجه به محدوديت صفحات، در اينجا تنها به دو مورد از تفاوتهايي كه بنـديكت در   
و  –خصوص فرهنگ ژاپن و آمريكا مطرح كرده  و باعث شكل گيري باورهـاي رايـج   

  .شود در اين خصوص شد اشاره مي  -شايد غلط 
هـا، و مـورد    ها در برابر جمع گرايـي ژاپنـي   فردگرايي آمريكايي مورد اول در خصوص 

  ).ژاپن(در برابر فرهنگ شرمساري) آمريكا(دوم در خصوص فرهنگ گناه 
شود و ما در متن كتـاب   البته در كتاب بنديكت، بيشتر در خصوص مورد دوم بحث مي 

. ه باشد نمي بينيمسطوري كه واژه هاي فردگرايي و جمع گرايي را در برابر هم قرار داد
ها فاقد فرديت هسـتند و   شود كه چون ژاپني در واقع در اين كتاب، اين نتيجه گيري مي

ندارنـد، لـذا پيوسـته بـه صـورت       -به عنوان يك فـرد مسـتقل   –تمايلي به ابراز وجود 
شود كه  آگاهانه به طرز نگاه و تفكر اطرافيان خود حساس بوده و اين موضوع باعث مي

در نقطه مقابل، در فرهنـگ  . بر رفتار آنها شرمسار نبودن در برابر مردم باشداصل حاكم 
شود كه فرد، بيشـتر از   آمريكا، مفهوم فرد خيلي پررنگ تر از جمع بوده و اين باعث مي

كه به عنـوان   –آنكه خود را در برابر نگاه اطرافيانش ببيند، خود را در برابر خداي خود 
لذا برخالف فرهنگ ژاپن، اين موضوع . ببيند -ت داده است يك انسان آزاد به وي فردي

تاثير چنداني در رفتار افراد نداشته و اصـل حـاكم بـر    » برداشت مردم چگونه است«كه 
بـه بيـان ديگـر در    . رفتار آنها، سعي برمرتكب نشدن گناه در برابر پرودگار خـود اسـت  

» درونـي «امـل بازدارنـده   و در فرهنـگ غـرب ع  » بيرونـي «فرهنگ ژاپن عامل بازدارنده 
  .باشد مي

بـه ايـن معنـي كـه     . هاسـت  در واقع بيشترين اشاره بنديكت به مبهم بودن ديـن ژاپنـي   
ها به دليل عدم داشتن معيار محكم و بازدارنده دروني، بـه نحـوه برداشـت مـردم      ژاپني

شايان ذكر اسـت كـه وي از   . اهميت مي دهند؛ و از اينرو ژاپن فرهنگ شرمساري است
گري ژاپن  به عنوان مدركي براي بسط دادن نظريه نداشتن فرديت و دسته  وران نظاميد

 .ها نيز استفاده كرده است جمعي رفتار كردن ژاپني
فاقـد  «گيـري بـاور رايـج     در توضيح ميزان تاثير كتاب گل داوودي و شمشير در شـكل  

معتقد است كه در سالهاي اول پـس از  ) Takano2008:34(، تاكانو»ها فرديت بودن ژاپني
ها كه از جنبه هاي مختلف مادي و معنوي دچار كمبود شـده بودنـد،    اتمام جنگ، ژاپني

فرمانده نظاميان آمريكايي مستقر در ژاپن بعد از  -آمريكا و در راس آن ژنرال مك آرتور
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زدگـي  اطر دلكردند، و در واقع در آن سالها به خ را ناجي خود قلمداد مي -اتمام جنگ
بارآمده بودند، عالقه بـه مـدرنيزه شـدن و     هاي به  از سردمداران ژاپني كه مسبب فالكت

لذا هر چند روشنفكران زيـادي بـه   . فرهنگ آمريكايي شدت بيشتري به خود گرفته بود
انتقاد از اين كتاب پرداختند، اما جو جامعه آن زمان ژاپن جوي نبود كه گوشش بدهكار 

ها باشد و در واقع جامعه آن زمان تشنه نظراتي بود كه از فرهنگ آمريكايي اينگونه حرف
لذا نظر موافقان بنديكت رفته رفتـه بـر نظـر اقلّيـت غالـب شـده و خـود        . كرد دفاع مي

  . ها نيزبه اين باور رسيدند كه فاقد فرديت هستند ژاپني
فهوم گناه به چشـم  اين گفته بنديكت كه در فرهنگ ژاپن، مفهوم شرمساري بيشتر از م 

طوري كه نه بـه طـور كامـل مـي     . مي خورد را از زواياي مختلف مي توان بررسي كرد
كه يكي از دو ديـن   –براي مثال در دين بودا . توان آنرا اثبات كرد و نه به طور كامل رد

شود كه افرادي كه در اين دنيا كار بد انجـام مـي دهنـد     اشاره مي -هاست  اكثريت ژاپني
پرواضح است كه منظور از كار بد همان گناه . ي جز تمسك به لطف بودا ندارند چاره ا
  .گيرد پس با اين حساب ژاپن نيز به نوعي در زمره فرهنگ گناه قرار مي. است

توان از آمريكـا بـه    به زعم نويسنده، دليل شمردن براي اثبات اين موضوع كه الزاماً نمي 
ر از اثبات ايـن موضـوع اسـت كـه الزامـاً ژاپـن را       عنوان فرهنگ گناه ياد كرد، راحت ت

  .توان فرهنگ شرمساري ناميد نمي
اگر با اين پيش فرض كه دين غالب در فرهنگ غرب، و علي الخصوص آمريكا را دين  

توان منكر اين شد كه در دين مسيح، مفهـوم گنـاه وجـود     مسيحيت بدانيم، هر چند نمي
از آن به عنوان اصلي  براي توجيه رفتار افراد استفاده رسد كه بتوان  دارد، اما به نظر نمي

ــراف  . كــرد ــديكت اعت ــال همچنانكــه خــود بن ــراي مث ودر عــين حــال ناخواســته  -ب
كند، سنت اعتراف پيش كشيش را مـي تـوان بـه     مي -خود را نقض» فرهنگ گناه«نظريه

بين خالق و يعني گناه مانند قراردادي . معناي سبك شمردن شدن گناه نيز در نظر گرفت
لذا اگر به تـاريخ رجـوع كنـيم،    . مخلوق در نظر گرفته شده و هميشه راه توبه باز است

خيلي راحت مي توانيم با اين تناقضات روبرو شويم كه اگر آمريكا فرهنگ گنـاه بـوده،   
داري در آن وجود داشته است، يا چرا مرتكب گناه بسيار بزرگـي بـر   پس چرا نظام برده

  .شود مي) ستفاده از بمب اتمي ا( عليه بشريت 
توان بـه   ها را نمياگر در جواب اين تناقضات به اين نكته اشاره شود كه اين گونه گناه 

گردن عامه مردم انداخت و زمامداران وقت بايد جوابگو باشند، خود اين گونه توجيـه،  
برچسـب   هـا و متعاقبـاً زدن   به مثابه خط بطالني است بر نظريه فرديت نداشـتن ژاپنـي  

ها نيـز، بـه    چرا كه براي اثبات فرديت نداشتن ژاپني. شرمساري به فرهنگ مردمان ژاپن
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به بيان . آنها از ديد الگوي حاكم بر رفتارنظاميان ژاپن در طول جنگ نگريسته شده است
ديگر همانند شيوه نمونه گيري در علوم آزمايشگاهي، اقلّيت به عنوان معرّف اكثريت در 

  .ده است نظرگرفته ش
هـا اسـتفاده    البته همچنانكه اشاره شد، بنديكت از واژه جمع گرايي براي توصيف ژاپني 

وي مي گويد چون ژاپن جامعه اي است طبقاتي، با كنتـرل مـافوق مـي تـوان     . كند نمي
كند نيـز، مربـوط بـه     با اين تفاسير، استداللي كه بنديكت مي. زيردست را نيز كنترل كرد

از آنجاييكه گوش دادن به دستورات مافوق يك چيز بديهي در همـه   ارتش ژاپن شده و
هـا، و   توانيم از آن  به عنوان دليلي براي فرديت نداشتن عامه ژاپني ارتش هاست، ما نمي

  .متعاقباً زدن برچسب شرمساري به فرهنگ ژاپن استفاده كنيم
دشـوار اسـت و   در واقع، سخن گفتن دربـاره مفهـومي انتزاعـي ماننـد فرهنـگ بسـيار       

ــون  ــديكت اندرس ــه بن ــاب  )Benedict Anderson2007(همچنانك ــاي «در كت همبوده
كند، چه بسا بسياري از مولفه هايي  خاطر نشان مي )Imagined Communities(»تصوري

شود، زاييده تفكّـرات سياسـي    كه در حال حاضر براي معرفي يك فرهنگ از آنها ياد مي
كه به صـورت   –توان از آنها به عنوان مولفه هاي طبيعي  ميو ملي گرايي بوده و الزاماً ن

با اين تفاسير، شايد هيچگاه نتوان غربـالي تهيـه   . ياد كرد –غيرارادي به وجود آمده اند 
يك فرهنگ را الـك كـرده و    -و عمدتاً سياسي –كرد كه مولفه هاي تحميلي و آگاهانه 

الً توصـيف فرهنـگ در قالـب    لـذا اصـو  . فرهنگ خالص يك ملت را به ما تحويل دهد
  .كلمات بسيار دشوار است و تحليل علمي و عيني آن دشوارتر

گذشته از مطالب فوق، به زعم نويسنده در دو قطب مخالف قرار دادن دو واژه گنـاه و   
چرا كه گنـاه در واقـع همـان شرمسـاري در برابـر      . شرمساري نيز چندان مناسب نيست

يم با پيروي از بنديكت، آمريكا و ژاپـن را در دو قطـب   از اينرو، اگر بخواه. خالق است
مخالف قرار دهيم، بهتر است كه آمريكا را فرهنگ شرمساري در برابـر خـدا و ژاپـن را    

  .فرهنگ شرمساري در برابر خلق خدا توصيف كنيم
  
  گيري  نتيجه. 3

در مورد نقد اثر روث بنديكت ، در وهله اول  نقد آن بايد با در نظر داشتن شرايطي كه 
مسلم است كه در گذشته مولفه هـايي در فرهنـگ و   . بنديكت در آن بوده صورت گيرد

وجود داشته كه در حـال حاضـر     -و مسلماً ساير فرهنگ ها و كشورها  –جامعه ژاپن 
  .شود مشاهده نمي
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كه بنديكت در مورد فرهنـگ  ... دين ،اداي دين ، معذورات اجتماعي و  مفاهيمي مانند 
. تـوان بـراي آن ارايـه داد    كند، مفاهيمي است كـه تعريـف مطلقـي نمـي     ژاپن مطرح مي

فـرد بـا   «در اصطالح ( توضيح اين مفاهيم مثل اين است كه معني دقيق مفهوم  معرفت 
مسلم اسـت كـه   . ايران جستجو كنيم را در مورد فرهنگ... ، غيرت ،بركت و ) »معرفت

ي از ايـن     هركس با توجه به پيشينه فرهنگي اجتماعي و خانوادگي خود تعريـف خاصـ
  .دهد واژه ها ارايه مي

شـود، غيـر   يكي از عمده ترين ايرادهايي كه به كتاب گل داوددي و شمشير گرفته مـي  
بـراي تجزيـه و    امـا براسـتي اصـوالً   . علمي بودن روش تجزيه و تحليل بنديكت اسـت 

تحليل يك فرهنگ روش علمي وجود دارد و اصالً توصيف يك فرهنگ از طريق آمـار  
و ارقام و پرسشنامه صحيح است؟ به فرض اگر ما شيوه آمارگيري از طريق مصاحبه يـا  
پرسشنامه را شيوه علمي قلمداد كنيم، محتواي اين مصـاحبه و پرسشـنامه زاييـده ذهـن     

به بيان بهتـر بـا يـك رويكـرد ذهنـي در پـي       . ست و نه عينيمحقق است؛ يعني ذهني ا
  .رسيدن به يك نتيجه عيني هستيم

به زعم نگارنده در مورد كتاب گـل داوودي و شمشـير، بـدون در نظـر داشـتن ميـزان        
صحت يا سقم محتوا، رويكرد كتاب كه سعي در مطالعه خصايص روحي انسان هـا در  

  .كند بسيار حائز اهميت است  ميقالب فرهنگي كه به آن تعلق دارند 
شـود كـه جهـان بينـي آنهـا از حيطـه        اجتماع انسان ها در قالب يك فرهنگ باعث مـي 

به عبارت بهتر، شرط الزم براي تشكيل يافتن اجتماعات انساني . خودآگاهي خارج شود
خروج از حيطه فردي است و از آنجاييكه انسان موجودي اجتماعي است، اينگونه مـي  

  .است -و نه فرد –تيجه گرفت كه اساس وجود انسان، اجتماع توان ن
از اينرو بنديكت در كتاب خود به فرآيند ناخودآگاه شكل گيـري الگوهـاي رفتـاري و     

فكري انسان ها در قالب زندگي اجتماعي تاكيد ورزيده و سعي در كشف الگوي حاكم 
  .بر اين فرآيند ناخودآگاه دارد

بنديكت در پي گوشزد كردن اين نكته است كه حتي در فرهنگ هايي كه در نگـاه اول   
ها در طول جنگ  چندان عادي به نظر نمي رسند، همانند فرهنگ ژاپن در نظر آمريكايي

جهاني دوم،  نبايد ارزشهاي حاكم بر آنها را پيش پا افتاده قلمـداد كنـيم؛ بلكـه بايـد بـا      
ا سعي در درك پس زمينـه هـاي شـكل گيـري الگوهـاي      رويكرد نسبي بودن فرهنگ ه

  .فكري و رفتاري مردمان آن فرهنگ نماييم



 273   عليرضا رضايي

شود كشور ژاپن را نيز بـه   از بنديكت خواسته مي 1944همچنانكه ذكر شد، در تابستان 
موارد تحقيق خود اضافه كند؛ با اين فرق كه اين مـورد  بـه صـورت عميـق تـر انجـام       

كرد كه بعد از شكسـت دادن ژاپـن در    اين پيش بيني را مي چرا كه دولت آمريكا. پذيرد
لـذا زمامـداران وقـت آمريكـا، بـا متوسـل شـدن بـه         . جنگ وارد خاك اين كشور شود

. بنديكت سعي در شناخت الگوهاي ناخودآگاه فكري و رفتاري مردمان ژاپن را داشـتند 
ش ايـن كتـاب   در واقع خود اين موضوع پاسخي است به انتقادهايي كه از سـبك نگـار  

به خصوص در ژاپن، يكي از انتقادهاي رايج نسبت به اين كتاب ،غيـر علمـي   .  شود مي
به اعتقاد اين عده، بنديكيت علي رغم اينكه عنوان محقق انسان شناسـي  . بودن آن است

را يدك مي كشد، اما كتابي كه نوشته است فاقد محتـواي علمـي و آكادميـك اسـت؛ و     
نيز اين موضوع را با پيشينه بنـديكت مـرتبط سـاخته و مـي      همچانكه اشاره شد برخي

گويند به خاطر اينكه بنديكت شاعره هم بوده اسـت مطالـب وي بـيش از آنكـه ارزش     
يـك شـاعر   )غيـر عينـي  (آكادميك داشته باشد بايد به عنوان نوشته هاي برآمده از ذهن 

  .مورد بررسي قرار گيرند
ن پيش فرض كـه خواننـدگان مطالـب وي رئـيس     اما نبايد فراموش كنيم بنديكت با اي 

جمهور، اعضاي كابينه، نمايندگان مجلس، اقتصاد دانان و افسران ارتش  آمريكـا، يعنـي   
 –كساني كه در صورت اشغال نظامي ژاپن با مردمان اين كشور سروكار خواهند داشت 

بـا ايـن   . اين كتـاب را بـه رشـته تحريـر درآورده اسـت      –نظران آكادميك و نه صاحب
يعنـي   –تفاسير، اين موضوع كه در تاليف كتاب گل داوودي و شمشير، هدف سياسـي  
پشـت   -نوسازي جامعه ژاپن به نحوي كه تهديدي دوباره براي آمريكا محسوب نشود 

آن داشـته   تواند تاثيري در ارزش كلي كتاب و رويكرد درخور توجـه  پرده بوده نيز نمي
 .باشد
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