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  ١در شعور ناخودآگاه ژاپنی» که گاره«باور

  
  جمشيد جمشيدی

اين گونه بازتاب داده شده است که ژاپنی ها از هيچ نوع باور دينی جهان مردم عمومی  ذهندر 
منطبق بر بيشتر نمی کنند و اصوال اشخاصی غير دينی هستند و ذهن و کردار خود را  قليدت

اما هستند صاحب نظرانی که . می کنندو همراه واقعيت ها و نظم عمومی جامعه هم آهنگ 
نمی کنند اما در شعور  تقليدمعتقدند ژاپنی ها اگر چه در شعور خودآگاه خود از آئين دينی خاصی 

اين شعورناخودآگاه . دينی و احياناً خرافی بسياری هستندگرفتار باورهای سنتی  ناخودآگاه خود
نقش برخی در روابط انسانی و زياد در کردار و سخن شخص نفوذ کرده و چه بسا  است که کم

بدون آگاهی بر پيشنه های و روابط ميان انسانی درک صحيح تاريخ ژاپن . ندنقطعی بازی ک
که مطالعه دقيق تاريخ است همان گونه  .آن ها امکان پذير نيستسردمداران روحی و روانی 

کشورهای معتقد به آئين مسيح يا کشورهای عربی معتقد به دين اسالم بدون بررسی نفوذ 
  . در آن ها ممکن نيستو انتزاعی باورهای دينی 

است به » بودن نجس«ی سريع آن اکه معن »که گاره«در اين جستار قبل از پرداختن به باور
  .اشاره می کنيم ،و حائز اهميترايج است که اجمال به دو باور ديگری هم 

 

ژاپنی ها ديده می روابط انسانی توز در کينه روح يا  »ون ريوواُ «باور به   :»٢ن ريووواُ «
ناخشنودی ديگری می شود شخص نابودی يا حتی ارتکاب به جرم و يا هر عملی که سبب . شود

روح آزار ديده خاطی بايد در زمانی، بنحوی که پيش بينی آن ممکن نيست منتظر عکس العمل 
روح آزارديده نه فقط از شخص انتقام می گيرد بلکه ممکن است سبب باليای . قربانی باشد

بنابراين . بشودهم اجتماعی ديگر بی رونقی کسب و کار و آشوفتگی های رواج بيماری، طبيعی، 
خی يدر روايات تار. برگزار می شودو اظهار ندامت تسکين روح قربانی  يا »٣چين ُکن«عمل 

ميالدی برای آمرزش و  ١٨۶٨آمده است امپراتور ميجی پس از کسب قدرت حکومتی در سال 
ای که در درگيری با امپراتور ديگری کشته شده بود نماينده  ٤تسکين روح امپراتور عصر باکوفو

به سوی گورستان او گسيل می دارد تا از نفرين او در امان باشد و همزمان از حمايت او را 
بی . مقام شخص فوت شده  داردرتبه ضريب قدرت انتقام روح بستگی به .  دگردبرخوردار 

  . خواهد بود نارگيد زاشک انتقام روح امپراتور ترسناک تر و وحشت آورتر 
انتقام جو و بيان ندامت و تاسف برای او پس از يک سری از البته برگزاری مراسم تسکين روح 

روش مدرن و  »چين ُکن«به عبارتی رسم. تحرکات مشکوک در طول تاريخ صورت می گيرد

                                                   
کتاب به زبان . است که در کتاب زير به تحرير در آمده است. مطالب جستار در دست تقريبا تماما برگرفته از گفته هائی 1

   .              تسا» ه نمی شوددر مدارس آموزش داد آنچه که از تاريخ ژاپن«عنوان اين کتاب.  ژاپنی نگاشته شده است
学校では教えてくれない日本史の授業－井沢元彦、PHP 文庫（2013 年 5 月 31 日） 
2 怨霊（Onryo） 
3 鎮魂（Chin-kon） 
4 幕府（Bakufu）- قبل از نهضت تجددخواهی ميجی سپهساالری و خانساالری محلی است که  اشاره به عصر حکومت

.                                                                           سال ادامه داشته است ٢۶٠حدود  بمدت ١٨۶٨در سال   
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مرسوم بوده است که  »چين ُکن«قبل از رسم. ده استرامروزی دلجوئی از روح آزصادقانه 
تغيير مکرر پايتخت صدارت . اند امپراتورها پايتخت حکومت خود را بارها تغيير می داده

به جهت فرار از انتقام روح اگر چه داليل آن شفاف بيان نشده است امپراتورها در اعصار گذشته 
روشی بوده است نيز بودائی  نيئآ یاهادوببرپا کردن معبد و استقرار مجسمه . رفتگان بوده است

ساختن معبد دای . از آن برای نجات از انتقام روح و همزمان درخواست حمايت و پشتيبانی
در قرن هشتم ميالدی نمونه ای  ٥شوموامپراتور نارا توسط شهر تاريخی  )Daibutsu (بوتسوی

ً ضعبدر نهايت  .از اين حرکت است روح آزرده را به مقام خدائی ارتقا دادند و عبادت و صاحب  ا
  . دورايج تبديل می ش مناسکتکريم او به يک 

پرهيز ژاپنی ها از رقابت و تمايل آن ها بيشتر به تبانی و تفاهم در روابط تجاری و مالی نمونه 
در عين اين که طرفنظر از درگيری . است هدروخ تسکشای بارز برای نجات از کينه طرف 

است خود گويای اين حقيقت است که کينه ورزی هم در ورزی کينه  زاراهی برای جلوگيری 
اپن در ميان کشورهای پيشرفته صنعتی از نادر ژبد نيست بدانيم . ی شودجامعه بوفور مشاهده م

درصد  ٨٣طبق آمارهای رسمی بيش از . اجرا می شوددر آن کشورهائيست که هنوز حکم اعدام 
  .اعدام هستنداجرای حکم ژاپنی ها موافق 

  .برای مطالعه بيشتر به کتاب اصلی مراجعه شود
  
به معنی  ُکوتوداما. در ميان ژاپنی ها قابل اغماض نيست ُکوتوداماباور سخت به : »٦ُکوتوداما«

اگر چه را بنابراين سخن منفی . به واقعيت می پيوندد انمازلا، سخنی که )روح دار(سخن موجز
و واقعيت هم  ميانجامدواقعيت  به نبايد بر زبان راند زيرا هم باشدبرگرفته از مستندات واقعی 

نبايد سخن منفی يا نفوس باشيم هم ط حتی اگر مجبور به دروغ گوئی شرايدر اين . دردناک است
  .زدبد 

جنگ با امريکا در شرايط نمونه روشنی که در کتاب خاطرنشان می شود گزارشاتی است که در 
کارشناسان قبل از جنگ نسبت قدرت ژاپن را با .  به سمع ملت رسانده می شد ١٩۴٠سال های 

شاخص توليد خالص هنوز مرسوم نشده بود بنابراين (می دانستند ١٠در مقابل  ١امريکا بمثابه 
، بنابراين جنگ با امريکا را صالح نمی دانستند و نتيجه )را مقياس قرار داده بودند توليد فوالد

ً متحمی گرفتند که در صورت جنگ ژاپن  چنين ايده را منفی  ،اما در مقابل. شکست می خورد ا
يده پيروزی در جنگ را تبليغ می کردند و معتقد بودند بايد بافی قلمداد می کردند و بجای آن ا

به عبارتی دروغ گوئی را در آن شرايط الزم . بدين وسيله روحيه جنگآوری ملت را تقويت کرد
پی آمد چنين . پای بند بودند »ُکوتوداما«آن ها دروغ نمی گفتند، آن ها به باور. می دانستند

شهرهای  یاه تخاسريزنهايت تحمل تخريب قابل توجه  باورهائی شکست سخت از آمريکا و در
  .ژاپن و نابودی جان های هنگفت ملت انجاميد

در گزارش ها به . خبرنگاران و گزارشگران رسانه ها هم رايج است مياندر  ُکوتوداماتمايل به 
. بازتاب پيدا نمی کنند ،اگر چه بر واقعيت پايدارند،جهت نگرانی از تاثير سخن های منفی 

تحسين رمانی که شرايط الزم برای برد در رقابت های ورزشی جهان را ندارد قهصريحاً از  

                                                   
5 聖武天皇（Shomu-tenno） 
6 言霊（Kotodama） 
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از اين دسته . برنده گزارش می دهند در صورتی که در رقابت ها شرکت کندمی کنند و او را 
حا اعالم می کند که به ينويسنده کتاب مورد مطالعه صر. گزارش ها بسيار تجربه شده است

در ميان گزارشگران حرفه ای سبب شده  ُکوتوداماغلبه باور  .اردروزنامه های ژاپن اعتماد ند
به است تا اخبار مربوط به نارسائی های اجتماعی، شيوغ بيماری ها و جنگ و ديگر مشکالت 

  .بازتاب داده می شوددقيق نباشد و بسياری هم آغشته به دروغ گونه ای مفصل و 
  
لزومنا به  که گارهمفهوم . اپنی به معنای نجس، پليد می باشدژدر زبان  که گاره :»٧که گاره«

شده  توضيح دادهنجاسات  تعريفمعنای کثافت قابل لمس و روئيت نيست، همان گونه که در 
در . تسا هدش ديکاتنياز به طهارت  نآن، و يا در صورت نجس شد زا زيهرپباور به . است

همسر خود ايزانامی را از دست می دهد ) شوهر(اسطوره آمده است زمانی که خدای ايزاناکی
. شدن ايزاناکی می شود که گارهديدار با جسد سبب . برای روئيت جسد او به قبرستان می رود

اين . دهد )می سوگی(خود را طهارت نآ بآ ابسعی می کند ايزاناکی با وارد شدن در برکه ای 
. و طهارت برای شستشوی آن وارد فرهنگ دينی ژاپن می شود که گارهاولين بار است که مفهوم 

بد بختی و  ،جرمارتکاب به خون، جسد مرده، بيماری،  يا تماس با با ديدن که گارهآغشتگی به 
ها  گاره کهبا آب تنها در مورد انواع جزئی  که گارهطهارت . صورت می گيردآدم کشی و غيره 
قابل طهارت شدگی خون و تماس با جسد است که هرگز   که گاره هامهم ترين . امکان پذير است

  . در صورت طهارت نشدن مستوجت عقوبت خواهد شد که گاره .نيست
پس از مرگ پدر پسر تاج پدر را بر سر می گذارد و . امپراتوری در ژاپن موروثی است

است و امپراتور جديد برای رهائی از  که گارهحتی مرگ پدر از نوع . امپراتور جديد می شود
اين تغيير محل کاخ در طول تاريخ  .می دهد لاقتنا یرگيد لحم هبپدر کاخ خود را  که گاره

  .مکرراً صورت گرفته است
. از عصر امپراتوری قرن های ششم و هفتم ميالدی با جديدت مطرح بوده است که گارهمفهوم 

از آن جائی که جوامع در اعصار بسيار برای برقراری امنيت مردم به نيروهای انتظامی و 
ارتشی نياز داشته است و اين مسئوليت ها احيانا با قوای قهريه و آتش و خون سرکار داشته است 

ثروتمندان هرگز خود را درگير آن نمی  زمين داران بزرگ، لين دربار، اربابها وامپراتور، مسئو
به جهت  ردند، آن هاکاين شغل را به سامورائی که از طبقه دون تری بودند واگذار می . کردند
  . بودند نداشتند که گارهابائی از دست زدن به اعمال خشونت زا و قهريه که مشمول  شغلی
اين مردم مهاجرانی . اصوال از قشر کشاورز تشکيل شده است عصر باستان در مردم ژاپنريشه 

پن مردم اقبل از کوچ اين مردم در جزاير ژ اما. بودند که از ورای دريا ها به ژاپن کوچ کردند
به ناچار با مرگ  و بومی ساکن بودند که  با ماهی گيری و شکار حيوانات روزگار می گذراندند

از مردم . بودند که گارهبه  آلودهاين مردم به عبارتی همواره . داشتند حيوانات و خون سرکار
 رامشبآينووکه هم اکنون بيشتر در استان های شمالی ژاپن زندگی می کنند از جمله اين اقوام نژاد 

اعمالی که اما اکثر جمعيت مردم ژاپن که به امر کشاورزی اشتغال داشته اند بری از . دنيآ یم
  . است بودند که گارهمشمول مفهوم 

آن  .هستند که گارهبنابراين فارغ از  ،دندوب تعارزامپراتورها از نسل معتقد به امر کشاورزی و 
                                                   
7 穢れ（Ke-gare） 
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تمام  .مردم هليسوبتقليد  هتسياشوازه آو پربودند و نمادی بی نظير  که گارهها الگوی پاکی از 
اقالم حبوبات و مراسم قدر شناسی و تزئين  باجشن هائی که امپراتور در آن شرکت می کند 

که با شرکت امپراتور مهم ترين جشن محصوالت کشاورزی . آن ها برگزار می شودپرباری 
امپراتور در  یتنسشايد همين جايگاه  .شناخته شده است ٨نوامبر ٢٣برگزار می شود هر ساله در 
اگر چه به  ،است هتشاذگدر تاريخ جاويد باقی  یبلقمحبوب  ار واميان مردم است که همچنان 

  .یعامتجا تردق مرهی در عنوان نماد
که که مشمول جرايم، کشتن حيوانات و هر عمل ناخوشايند ديگر  به ارتکاب اجتناب مردم از

 باسحب که گاره تعريف بسحربکه ی ئاست قابل تحسين است اما همزمان اشتغال به کارها گاره
 تاررکباشخاص در گير اين شغل ها مردم پست شناخته شده و احيانا عموم در نظر  دنيآ یم

کار روی پوست که به هستند مردمی ی از برای مثال جمعيت. مورد تبعيض قرار می گيرند
اين متاسفانه از آن جائی که تهيه پوست بناچار نياز به کشتن حيوان دارد حيوانات اشتغال دارند و 

بی عدالتی اجتماعی به عنوان يک مورد تبعيض بقيه مردم قرار می گيرند، وضعی که  اشخاص
  . در جامعه حقوق بشری ژاپن مطرح است بسيار قبلاز سال های 

                                               
  ٩/١١/٢٠١٨ -اوساکا                   

                                                   
8.勤労感謝の日（kinro-kansha-no-hi）-  اين روز اکنون به نام روز قدردانی از قشر کارکنان جامعه برگزار
  می شود


