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  0331 پاییز ،72-01 ،(3)01 ،ایران فرهنگی تحقیقات فصلنامه

 
 

 بینی جهنان در ابنییت  از گرین  ژاپن؛  تفکر و فرهنگ در آن نمودهای و «موُجو» مفهوم بر تأملی (.6931) علیرضا رضایی،
  .72-01 ،(9)61 ،ایران فرهنگی تحقیقات فصلنامه .ژاپنی

  7114-6482: شاپا
  امان  دسترسی به مت؛ کامل مقاله براساس قوانی؛ کریتیو ک. اخذ شیه اس  گاناز نویسنی« تحقیقات فرهنگی ایران»حق انتشار ای؛ مقاله در فصلنامه / نویسنیگان

  .زاد اس آ 

 و نمودهای آن در فرهنگ و تفکر ژاپن؛« موُجو»تاّملی بر مفهوم 
   بینی ژاپنی گریز از ابدّیت در جهان

 
  علیرضا رضائی

 20/21/2931: پذیرش     21/21/2931: دریافت
 

 چکیده
های  واژه در مقایسه با سایر مفناهیم و کلینی که نیادی فرهنگ و تفکر ژاپ؛ اس از مفاهیم ب« موُجو»مفهوم 

شرط الزم بنرای  درک ای؛ مفهوم پیش .ضروری برای درک فرهنگ ژاپ؛ در ایران کاماًل ناشناخته مانیه اس 
ی   های گنیالس در فرهننگ ژاپن؛، دلینل  ینا همنان شنکوفه« سناکورا»درک موضوعاتی ماننی چرایی اهمت

 هها، پیینی دری سنامورایی ژاپننی، چگنونگی توجینه سننت  شنکم    چوب بر سننگ در مممناریارجحیت 
بیانگر خیاحافظی در زبان ژاپنی یمنی سایونارا، و همچننی؛ درک  هبودن ممنی واژ  کازه، چرایی خاص کامی

کنه در ونو  بینی اسن   موُجو بیانگر نوعی جهنان. اس هایکو  ویژه هبسیاری از اشمار ژاپنی و ب هدرونمای
. تاریخ پرفراز و نشیب ژاپ؛ و از وریق ادغام تفکرات اصیل ژاپنی با تفکنرات بودیسنم شنکل گرفتنه اسن 

در ادبیات، فرهنگ، جاممنه و زبنان را حاضر پس از تبیی؛ ممنی لغوی و مفهومی موُجو نمودهای آن  همقال
بینی ژاپننی را  های جهنان کنی از جنبنهکه از دییگاه یک فرد غیرژاپنی ی کنی تالش میو  کنی بررسی می ژاپ؛

برداشن   کننی تنالش می نگارنیه با دقیق شین بر روی مفهوم موُجو و تفاسنیر موجنود از آن. کنیواکاوی 
. کننی تفسنیر می« گرین  از ابنییت »صورت  برداشتی که مفهوم موُجو را به دهی  ه ئاز ای؛ مفهوم ارا یجییی

 .ای؛ برداش  اس  حاضر در پی پاسخ دادن به چرایی همقال
 سایونارا کازه، کامی ساکورا، موُجو، ژاپ؛، :ها کلیدواژه

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 

 ایران تهران، تهران، دانشگاه خارجی، تادبیا و ها زبان دانشکیه ژاپنی، ادبیات و زبان گروه ،استادیار . 
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 مقدمه
در ممننای واقمنی ننن  و ننه ال امناً ننن  نمادهایی که عمنیتاً   شود هر کشوری به نمادهایش شناخته می

سناکورا،  دارد، مانننی گونناگونیژاپن؛ نمادهنای . انی بینی مل  و فرهنگ کلمه، نماد باورها و جهان
تنری؛ این؛  تنری؛ و شنایی ُممنرت  های گنیالس از ممنرو  ساکورا یا شنکوفه  .کازه سامورایی، کامی

. کننی در اشنمار ژاپننی خودنمنایی می ویژه بنه و داردبیر بسیاری اتم که در فرهنگ ژاپ؛ نمادهاس 
ممننای گنل محنرو شنود،  بنه  «هانا»هاهمی  ساکورا در شمر ژاپ؛ به قیری اس  که هر وق  واژ

روو مردمنان ژاپن؛ بنا سناکورا عشنی؛ شنیه و بنرای   ای؛ بیان ممناس  که س ا ممنای ساکورا به
ا ب. ساده اس  یها ساکورا چی ی فراتر از گل ژاپنی راستی دلیل اینکه از بی؛ ای؛ همه گنل و گیناه  هامت

، یا به عبارت بهتنر ؟چیس  ،شونی های فرهنگی کشور ژاپ؛ شناخته می های گیالس از نماد شکوفه
اس  کنه شایان ذکر . نیا انی که تا ای؛ حی با آن مأنوس های گیالس چه دییه مردمان ژاپ؛ در شکوفه

درک بنرای سرنخ یا تلنگنری  مثابه بهبلکه صرفًا از آن  نیس ،های گیالس  ای؛ مقاله شکوفه موضوع
 .دشو یکی از مفاهیم بنیادی فرهنگ ژاپ؛ استفاده می

در نگناه او  . هاسن  کنننیه کشنور ژاپن؛ و روحینات ژاپنی عیسامورایی نی  تیا ههمچنی؛ واژ
ر آنها در شمشیرزنی و نبرد ت؛دلیل  ها به ممروفی  و محبوبی  سامورایی اما افرادی ، ت؛ اس  به تبحت

که ششاع  واقمنی سنامورایی  داننی می ،یا همان وریق  سامورایی آشنایی دارنی  «بوشییو»که با 
ویژه  در هنگنام  بنهت؛ سنشییه شنود، در مبنارزه بنا خنود،  به و جنگ ت؛ بیش از آنکه در مییان نبرد

یا « هاراگیری» هممرو  بودن واژ .کنی برای حفظ آبرو و شر  نمود پییا میفشانی و خودکشی  جان
هرچنی بمی از ورود ژاپ؛ به عصر . دریین شکم نی  بیانگر ای؛ نوع ششاع  اس  هشیو خودکشی به

ا  محرو بوده اس  که چه ؤها از فرهنگ ژاپ؛ رخ  بربستنی، همواره ای؛ س سامورایی ظاهراً میرن 
در عصنر  عشینب اسن  کنه. داد دری سوق منی سوی شکم ها را به سامورایی ای بینی تفکر و جهان

حاضننر نینن  بنناالبودن آمننار خودکشننی در ژاپنن؛ یکننی از ممعننالت بنن ر  اجتمنناعی اینن؛ کشننور 
 ،بنه تمبینری. شود ها یاد می بودن اعتقادات ژاپنی دلیلی بر سس  مثابه و همواره از آن به شیه شناخته

این؛ . های مماصر نی  منتقل شیه اسن  ها به ژاپنی وبنی حیات نبودن سامورایی در قیی هگویی روحی
یافته و بنا اسنتانیاردهای  یاد آوریم ژاپ؛ کشوری اس  توسمه هشود که ب می تر موضوع زمانی پیچییه

توان صرفًا از منظر فقنر و مشنکالت اقتصنادی  خودکشی را در ژاپ؛ نمیدالیل یمنی   باالی زنیگی
سیاسنتمیاران ینا نویسننیگان ر   منثالً که در سنحوو بناالی جاممنه  یهای تحلیل کرد و خودکشی

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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« موُجو»بر مفهوم تاّملی 

 ...آن در  و نمودهای

پذیرفتنه . هاسن  های خودکشی در ژاپ؛ و سنایر فرهنگ نی  حاکی از متفاوت بودن ریشه ،دهی می
نگنه هنوشنت  «تاریخ مر  اختیاری در ژاپ؛»؛ را از کتاب له خودکشی در ژاپئبودن مس  ، منوریس پن

 هو از واژ داننی میرا مناسنب ن« خودکشنی» هواژ او  توان استنباط کرد نی  می ،شناس فرانسوی ژاپ؛
در فرهننگ ژاپن؛ از دیربناز  تناشنیه سنبب راستی چه عناملی  هب .کنی استفاده می« مر  اختیاری»

، دو دی؛ اصنلی ژاپن؛ ،و بودیسم  آیا شینتو. ی به موضوع حیات انسان باشیتر تاکنون، نگاه متفاوت
 .جو کردو انی یا دالیل آن را بایی در جاهای دیگری جس   پرورش ای؛ روحیه شیه موجب

کازه اصحالحی اسن  کنه بنه  کامی. ارتباط با ای؛ موضوع نیس  کازه هم بی مسلمًا پیییه کامی
؛ در جنگ یناوهای جنگی ارتش متفق علیهتش امپراووری ژاپ؛حمالت انتحاری نیروی هوایی ار

کنه امنروزه  ،نوعی بتوان با حمالت انتحاری کازه را به کامی هشایی پییی. شود جهانی دوم اوالق می
خلباننان   هبینی و انگین  راستی جهنان هاما آیا ب. یکی دانس  ،در برخی از نقاط دنیا شاهی آن هستیم

که با بسنت؛ منواد  کسانی هبا انگی  ،خود را به د  ناوهای دشم؛ کوبیینی هنگنیژاپنی که متهورانه ج
؟یکی اس  کننی، میمنفشره به خود حمالت انتحاری 

مانننی سناکورا، سنامورایی،  ،های ممنرت  فرهننگ ژاپن؛ شایی در نگاه او  نتوان بی؛ کلینیواژه
لنذا . مشترکی پینیا کنرد هخودکشی نقح لهئها به حیات و متماقبًا مس نگرش ژاپنی هکازه با شیو کامی

  را با ممرفی و تش یه و تحلینل مفهنوم مغفنو  موُجنو ها آناشتراک  هنقح تا کنی تالش مینگارنیه 
بینی ژاپننی و نمادهنای این؛  در جهنانرا ای؛ مفهوم نقش آن  گوناگونابماد  بررسیواکاوی کنی و با 

  .توضیح دهیکشور 
 

 شناسی تحقیق و روش هپیشین
. ژاپننی بنه خنود گرفن  هژاپنی شی و با گذش  زمان جنبن زبان هوم موجو از وریق بودیسم واردمف

موجو  بارهدر پیشی؛ های پژوهش. موجوی ژاپنی اس  منظور از موجوها  بیشتر پژوهشدر بنابرای؛، 
در زیباشناسنی ژاپننی را تحقیقناتی کنه مفهنوم موجنو  ،نخس  :توان به سه دسته تقسیم کرد می را

ای؛ تحقیقات نقنش (. 6313) ئو ، هاری(6349) ، تاناکا(7113) انی  ماننی سوگا سی کردهبرر
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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 ،پیرایگی و لذت بردن از سادگی اس  شناسی ژاپنی که ویژگی بارز آن بی در زیبایی را مفهوم موجو
ممماری شناسی ژاپنی و متماقبًا  تفکرات زیبایی ،بمی از واقف شین به مفهوم موجو. انی بررسی کرده

برای مثا  اینکه چرا مراسنم چنای ژاپننی در  ،توان درک کرد تر می تر و عمیق برآمیه از آن را صحیح
ننر برگنن ار می یاتنناق هننای مقیسننی همچننون ممابننی خبننری از شننکوه و  شننود و چننرا در مکان محقت

 .خورد چشم می درخشنیگی نیس  و زنگارگرفتگی به
، (7169)  ماننی اوتا، انی بررسی کردهادبیات ژاپنی در  را تحقیقاتی اس  که مفهوم موجو ،دوم

  کی ، سننوئه(6334)  ، اوگننورا(7111)  ، توکوناگننا(7110)   گوچی ِسننکی،(7166)  ئو شننی
اسن  کنه  شایان ذکر. انی کردهنقش مفهوم موجو را در چنی اثر کالسیک ژاپ؛ بررسی که  (6347)

 را پ؛ از تحقیقاتی شروع شی که مفهنوم موجنوتر شین نقش مفهوم موجو در فرهنگ و تفکر ژا عیان
شناس شنهیر  نویسنیه، شاعر و زبان  ،بار موتواوری نوریناگا اولی؛. بودنی بررسی کرده در آثار ادبی

کتناب بررسنی بنا  ویژه بنهو ( 238-6640)با بررسی ادبیات عصر باستانی ژاپن؛  64ژاپنی در قرن 
 «داستان ِگنشی»

 داننی میهان نی  اولی؛ رمان ج آن راکه نن  
را محرو کرد    «آواره   ن نو  ن  مونو» مفهومنن  

م و همنیردی بنا »ممنای  کرد که به ر و درمانیگی در برابر کار ای؛ جهنان و داشنت؛ حنس تنرحت تحیت
بمیی مشخص شی که خود  های پژوهشدر . اس « شان های دنیا باب  فناپذیری و نپاینیگی پیییه

های  و موجنو کلینی درک جنبنه اسن موجنو  نی  برآمیه از مفهوم مادری« ه آوار  ن  نو ن   مونو »مفهوم 
ِی فرهنگ ژاپ؛ اس   .ناملموس و حست

، (7112)   مانننی کنواننی،  کردهبینی ژاپنی واکاوی  تحقیقاتی اس  که موجو را از منظر جهان ،سوم
ش مفهنوم نقنکنه  (6331)   ، موری(6331)   موتو کاکی( 7116)   ، موراکامی(7110)   یامااوری

برداشن  آنهنا از مفناهیمی چنون منر  و زننیگی و  هدر اعتقادات مردم ژاپ؛، خصوصًا در نحو راموجو 
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 

  .6947 نی، نشر :تهران ،شاهنامه و ِگنجی داستان ،کازوکو کوساکابه :ک.ر ،آن فارسی و تحبیقی نسخه محالمه برای . 
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شناسِی برآمیه از موجنو  زیبایی دارد، مثالً بنیی همپوشانی بسیاری  البته ای؛ تقسیم. انی بررسی کردهدنیا  آن
 .برآمیه از آن دانس  بینِی  ارتباط با جهان توان بی شیه در آثار ادبی را نمی و محرو

صنورت ای  توصیفی و با تکینه بنر محالمنات کتابخاننه هشیو و به اس نظری  ن ای؛ مقاله بنیادی
می جیییی مفهوم موجو را از بُ   بنیی فوق، با علم به سه تقسیم کنی تا تالش مینگارنیه . اس  گرفته

بینی مردم آن اسنتفاده  ژاپ؛ و جهانکلییی برای درک نمادهای کشور  شاه مثابه واکاوی کنی و از آن به
اینکه مفهوم موجنو چگوننه باعن   ایم  بررسی کرده« زمان»از منظر  را موجو پژوهشدر ای؛ . یکن

 ؟در فرهنگ ژاپ؛ شیه اس « گری  از ابییت »گیری تفکر  شکل
 

 تشریح مفهوم موُجو 
شیه اس ، موُجنو مفهنومی  ها و مفاهیم دشواری که از وریق بودیسم وارد فرهنگ ژاپ؛ بی؛ واژه از

صی_  برداش  کلی. ترنی با آن مأنوس نسبتاً  ژاپ؛ اس  که مردم از این؛ مفهنوم نالنه و _  و نه تخصت
همیشنه بنا  اسن  و ناپذیر اومینان از آنشا که حیات. فناپذیری و شکننیگی حیات اس  برایفغان 

نی در . فنا و نیسنتی باشنی می شود که موُجو متراد  مر ، همراه اس ، سببو ت ل    یثبات بی حتت
 .برخی متون کالسیک ژاپنی نی  موُجو در ممنای مر  و نیستی تفسیر شیه اس 

 موُجنو. اس  «نپاینیگی»ممنای  به« »سانسکری  ه واژ هموُجو در زبان ژاپنی ترجم هواژ
و یسن  همیشنگی ن کنیم بینیم و تشربه می ما می چهکه همه آنکنی  میبه ای؛ نکته اشاره ( نپاینیگی)

ر»ممنای  بهبودیسم در که موُجو  ای؛ اس   اهمی  ئنکته حا. در حا  تغییر اس میام  و اس  « تغیت
تر، منظور از مفهوم موُجو آن اس  که در ای؛  به بیان ساده. یس وجه متراد  نیستی و مر  ن به هیچ
و  اسن  ینر حقیقتنی نناگ یریمننی تغی  کنننی ها با گذشن  زمنان تغییرمی چی ها و پیییه هدنیا هم

شنروع رسنیین بنه روشننی ضنمیر در  هنقح واقمی پذیرش ای؛  بنابرای؛. توان با آن مقابله کرد نمی
شنود   یقینًا بر سنش نین  افن وده می ،شود ای که متولی می برای مثا  انسان از لحظهاس ، بودیسم 

انی و جنوانی و در نهاین  نوجنو سنپسخردسالی و ه نوزادی وارد مرحله بیی؛ صورت که از مرحل
در منورد چی هنای غیرجاننیار نین  صنیق  واقمی ای؛ . شود و سرانشام کار او مر  اس  پیری می

ماننی و بنه منرور زمنان  نمنیشیه نی   برای همیشه نو  برای مثا  یک ساختمان تازه احیاث ،کنی می
و نه  _بودن  گر نظاره سم برگونه بگوییم که در بودی شایی بهتر باشی ای؛. دچار فرسودگی خواهی شی

اگر انسان صرفًا نپاینیگی را احساس کننی  ، زیراشود صورت گذرا تأکیی می دنیا به _احساس کردِن 
گری ناپذیر آن را بپذیرد، مسلمًا ای؛ احساس نپایننیگی  واقمیتیصورت عینی  و در قالب  و نتوانی به

  .ثر و رنج او خواهی شیأت سببو فناپذیری کردن 
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 هممناد  دیگنری در کننار واژ باینی زعم نگارنیه، برای درک بهتر مفهوم موُجو در تفکر ژاپننی به
نا .داردممننایی منفنی  نپاینیگی، ناخواسته بار هچرا که واژقرار بگیرد، نپاینیگی  در تفکنر ژاپننی ، امت

« گذرننیگی»ه اژپیشنهاد نگارننیه و بنابرای؛،. کار نرفته اس  موُجو همیشه ال امًا در ممنای منفی به
 .ممنایی منفی نیاشته و هم ممنای نپاینیگی را در خود دارد اس  که هم بار

 
 شخصیت مستقل بودیسم ژاپنی

چی؛ از هنی وارد ژاپ؛ شی و با وی فراز و نشنیب هنای بسنیار در  هواسح دی؛ بودا در قرن ششم و به
 تأثیرات دین؛ بنودا در ژاپن؛. افتادجا  دی؛ اصلی ن د مردم ژاپ؛ مثابه به  کنار آیی؛ اصیل ژاپنی شینتو

اهمین  . شن گذا نی  تنأثیر ادبیات و مذهبی نبود و عماًل در فرهنگ، زنیگی روزمره، در ُبمی فقط
حیی اس  که برای درک بهتر بسیاری از نمودهای فرهنگی یا آثار ادبی ژاپ؛ نیازمنی  ای؛ تأثیرات به

 .یمدرک مفاهیمی اصالتًا بودایی ماننی موُجو هست
ها و سنوتراهای  که ورود بودیسم به ژاپ؛ صنرفًا از ورینق ورود مشسنمه ردالبته نبایی فراموش ک

در بنیو ورود بودیسنم بنه ژاپن؛ راهبنان ژاپننی در ( 20، 6343)  ناکامورابنابر دییگاه . بودایی بود
شنتنی و مشنکل دا ،بنود که به زبان چینی نوشته شیه  ،خوانین و درک صحیح ممانی سوتراهای بودا

دلینل  به بیان بهتر، بودیسم به. های بودا شی بروز چنیگانگی در درک و برداش  آموزه سببای؛ امر 
غان هیچ بلکنه  بگنذارد،ورفه و تحمیلی بر فرهنگ ژاپ؛  گاه نتوانس  تأثیرات یک فقیان حعور مبلت

م ژاپنی را شایی بتوان بودیس ،رو از ای؛. ثیر پذیرف أزمان از فرهنگ و تفکر ژاپنی تخود نی  در وو 
در  _شیگی بیشتری نین  اسن   ممنای تحریف صورت بالقوه به که به _تری  دارای شخصی  مستقل

نین  ( 46، 6300)  بنی نیسن  در اینشنا از آبنه. بودیسم رایج در سایر کشنورها دانسن  مقایسه با
، عامه مردم به مقابله بنا آن در بیو ورود بودیسم به ژاپ؛ بر ای؛ باور اس  کهآبه . محلبی را نقل کنیم

آنها برخال  قشر حاکم، بیشتر از آنکه نگران چگنونگی ادغنام بودیسنم بنا آینی؛  زیرا ،برنخواستنی
ها  اصیل خود ژاپ؛ یمنی شینتو باشنی، با رفتاری کنشکاوانه پیگیر چگونگی شکل و شمایل مشمسه

. بنه ژاپن؛ ممرفنی شنیه بنود  «گامی هوتوکنه»ننام  جییی بنه یالنوع یا آیینی بودنی که در قالب رب
محتنوای غالنب بودیسنم ژاپننی، ادینان و باورهنای  تنای ش موجب ها یپذیری ژاپن رفته انمحا  رفته

 .و نه ال امًا آموزه های اصیل ِبودا، عامیانه و اصیل مردمان ای؛ کشور باشی
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 

 

 



 

 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

99 
« موُجو»بر مفهوم تاّملی 

 ...آن در  و نمودهای

بودیسنم بنر درک  ، زینراای کلییی برای درک مفهوم موُجو در فرهنگ ژاپ؛ اس  فوق نکته هنکت
کیی دارد _ صورت ذهنی احساس و به راهو نه از  _صورت عینی  و به یمنحق راهموُجو از  نا در  ،تأ امت

ونور کامنل بنا هنم التقناط پینیا  و نه به نیوور کامل با هم در تعاد بود عمل، در ژاپ؛ ای؛ دو نه به
 فقطهای بودا  وار از آموزه ژاپنی البته برداش  و تفسیر .شیای از منحق و احساس  بلکه آمی ه ،کردنی

ل در بودا، راهبنان ژاپننی  علی، مثاًل شود به مفهوم موُجو محیود نمی رغم منع خوردن گوش  یا تاهت
ل را منانمی بنرای رسنیین بنه روشننی ضنمیر ئابایی از شکست؛ این؛ تابوهنا نیاشنتنی و این؛ مسنا

و در منورد  اسن خال  وبمی  انسنان در تفکر ژاپنی سرکوب کامل امیا  انسانی بر. دانستنی نمی
و  داداحساسی  همفهوم موُجو نی  پذیرش ای؛ اصل بودا که نبایی به نپاینیگی و گذرنیگی حیات جنب

در نتیشه، ای؛ ورز تفکر . اس  منحقی در نظر گرف ، در عمل بسیار دشوار یصرفًا بایی آن را اصل
وار که در آن موُجو را نه صرفًا بنا  ژاپنی برداشتی  خلق برداش  جیییی از مفهوم موُجو شی موجب

 .  گیرد منحق، بلکه همراه با احساسات و عواوف در نظر می
با ای؛ تفاسیر، اگر نپاینیگی را ممنی ناخوشاینی موُجو در نظر بگیریم، گذرننیگی ممننی نسنبتًا 

ای از این؛ دو   هشود، موُجو در فرهنگ ژاپن؛ آمین خوشاینی آن خواهی بود و چنانکه در ادامه ذکر می
 .یمنی فغان از باب  نپاینیگی و در عی؛ حا  لذت از گذرنیگی. ممنی اس 

 
 نمود مفهوم موُجو در ادبیات ژاپن

منظور از ادبیات قرون میانه . کنی بیشتر در ادبیات قرون میانه ژاپ؛ خودنمایی میمفهوم موُجو
سنا  شنروع حکومن  ) 6119تا (   سا  شروع حکوم  سامورایی کاماکورا) 6640فواصل 

 سو از یک  تاریخ ژاپ؛ در ای؛ دوره مملو از جنگ و درگیری اس . اس  ( سامورایی توکوگاوا
خواهنان  وننی سرداران سامورایی با پس زدن امپراوور قیرت سیاسی کشور را در دسن  گرفت

یی نی، و از بودگسترش هرچه بیشتر قیرت خود  دیگنر مردمنان عنادی کنه فشنار اصنلی سنو
هنای  الن ام بنه پرداخن  مالیناتو  ها عماًل بردوش آنها بود سامورایی ههای وبق خواهی دهزیا

در ای؛ برهه بودیسم کاماًل در  ،همچنی؛. سنگی؛ باع  خروش آنها در سرتاسر ژاپ؛ شیه اس 
جای ژاپ؛ نفوذ پییا کرده و با وی کردن رونی ادغام با آیی؛ شنینتو در نقنش دین؛ اصنلی  جای
در قالنب « شنکوه از زماننه»در ادبیات این؛ دوره عنصنر بنابرای؛، . هر شیه بودژاپ؛ ظا مردم

. خورد چشم می مفاهیم بودیسم به
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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 ادبی معّرِف مفهوم موُجو آثار. 1
داستانی حماسنی . اس ( ها داستان جنگ)  «که مونوگاتاری ِهی»ِتری؛ آثار ادبی ای؛ دوره  یکی از مهم

موضوع ای؛ داستان درگیری دو خاننیان بنرای . نگاشته شیه اس  (6640–6999)که در دوره کاماکورا 
نویسننیه و . اس موُجو برگرفته شیه و  بودا یمنی کارما هآن از دو آموزه و درونمای اس سیحره بر ژاپ؛ 

خوانان در قالب چنیی؛ حماسه و  آوازهرا ای؛ داستان  ، زیراچنیان مشخص نیس  سا  نگارش ای؛ اثر
 :شود گونه آغاز می سرآغاز ای؛ کتاب ای؛. انی نقل کردهسینه  به صورت سینه به

های ساج ما  رنگ باخت؛ گلبر . رسانی ونی؛ ناپاییاری را به گوش می  ناقوس ممبی گیون
آری، همنان . بایی پژمنرده شنود و از شناخه بیفتنی ،شکفی آنچه می دهنی که هر را نیا می

زورمنیان هم سنرانشام ننابود . ایی در شب بهارؤی ماننی ر ،دم نپاینی سرافرازان نی  ج  یک
  .شونی و چون غباری در دس  باد پراکنیه گردنی

 موجنبچنانکه اشاره شی جاممه ژاپ؛ در ای؛ برهه از تناریخ جاممنه نابسنامانی بنود و جننگ 
ی سِر سرداران نی  ماننی بنر  خن ان بنر روی  برهه. ها شیه بود ارزش شین جان انسان بی ای که حتت
اثر ادبنی مهنم دیگنر  .ثباتی و ناپاییاری نبود افتاد و زورمنیان را نی  گری ی از ای؛ همه بی ک میخا

اگنر چنه این؛ اثنر . اس  6767در   کامونوچوِمینوشته ( ام سخنی از کلبه)  «ُهوُجوکی»ای؛ دوره 
انیس  جنگ و ن اع و کش  و کشتاردرباره مونوگاتاری  ِکه ماننی ِهی بیبینانه  ینگرشبا  نویسنیه ، امت

. دهنی و نناراحتی خنود را از رننگ بناخت؛ ذوق و زیبنایی بنروز می اس منی  وفایی دنیا گالیه از بی
 :گونه اس  قسم  ممرو  ای؛ اثر بیی؛

ا ای؛ آب نه همان اس  که بود های شناور بر آبگیر  کف. رود روان پیوسته جاری اس ، امت
ا همه. شونی کنار رود پییا و ناپییا می انسنان و زننیگی او نین  چننی؛ . رونی از میان می امت

دانیم که ای؛ از کشنا آمنیه اسن  و آن بنه  نمی. میرد آیی و یکی می یکی به دنیا می. اس 
دانیم  از خاننه و منردِم خاننه نمنی. شنی خبنری بناز نیامنی آن را که خبر. کشا رفته اس 

ر  دو ماننی ژاله هر. شونی تر دگرگون می یک پیش کیام چکی و  نی که بامیاد فرومیا بر ای بن
ا گل نی  با دمیین آفتاب پژمرده می می ژاله اگر هم بمانی و پژمره شنین گنل . شود میرد، امت

  . کنی را ببینی، باز خود آن هم تا شب دوام نمی
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 

 

 
  .     ماه دی ،   هشمار ،فرهنگی کیهان مشله «ژاپ؛ و ایران در سمیی زمانه» مقاله در اوکادا ِامیکو ترجمه از شیه برگرفته . 

 
 

 .همان ،«ژاپ؛ و ایران در یسمی زمانه» مقاله از شیه برگرفته . 
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دهنی کنه  گونه انیرز می شود که نویسنیه خواننیه را ای؛ خوبی مشخص می از لح؛ ای؛ قحمه به
.وفایی دنیا را دریابی خود و ای؛ جهان بینییشی و بی ربه سرانشام کا

دهننی  آن را مفهننوم موُجننو تشننکیل می هماینن یکننی دیگننر از آثننار ممننرو  اینن؛ دوره کننه درون
در قحمننه   .اسنن  6991 در  یوشننییا ِکنکننونوشننته ( های بحالنن  پراکنننیه)  «گوسننا زوروه تسوره»

 :دهی گونه شرو می نپاینیگی و گذرنیگی دنیا را ای؛ بهاعتمادی خود  نویسنیه بی  پنشم ای؛ کتاب، و بیس 
زمنان . سن ا  همنواره در دگرگنونی  های رود آسنوکا تها و پیچ و تاب زنیگی بسان گرداب

روننی و از  آیننی و می هنا می ها و غم شونی، شادی ها نابود می گذرد، بوده چون شهاب می
یا اگنر . مانی ی و ویران بازمیای وحش آنچه که روزی گلگش  بود و دیاری دلکش، بیشه

های هلو و آلنو  و اینک که درخ   ها و سراها برجا بمانی، مردمانش دیگر شونی، هم خانه
   .توان از روزهای رفته گف  زبان نیارنی با کیام یار می

 نوع نگرش به مفهوم موُجو در ادبیات ژاپن . 2
شنیه  ئنههای متننوعی ارا بنیی ها و تقسیم هچگونگی نمود مفهوم موُجو در ادبیات ژاپ؛ نظری بارهدر

 هموُجنو را بنه دو مقولن( 71، 6302)او . اسن   ئو بنیی نیشنی تقسنیم آنهنا تری؛ مقبنو از   اس 
گاهانه» گاهانه» و« (ذهنی) ناآ کتناب  بنر مبننای را بنیی این؛ تقسنیماو . کننی تقسیم می« (عینی) آ
ام  شنیه در این؛ کتناب  تنا بننی سنی محرو یوُجوئو، م نیشی بنابر دییگاه. اس  «گوسا زوره تسوره»
گاهانه و برآمیه از احساسات  به کننیه از نالنه و فغنان دارد  نالنه و  و درونمایه اس صورت ناآ ای آ

ا از. وفایی و ناپاییاری دنیا بی ازفغان  ی و موُجنویسن  ام به بمی خبری از نالنه و فغنان ن بنی سی امت
گاهانه و عینی  محرو کنی که در اینکه این؛ دنینا منیام  گونه تفسیر می ئو ای؛ نیشی. اس شیه از نوع آ

ا اینکه انسانیس شکی ن، در حا  تغییر و دگرگونی اس  ثر أها از ای؛ دگرگونی و ناپاینیاری متن ، امت
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 

 
نشنیه  گوسا در ای؛ ترکیب کنایه از محلنب خنام و پرداختهبیکاری و بحال ، ودر زبان ژاپنی بیانگر حاالتی از قبیل  زوره  تسوره.  

فلسنفی  یسنیه تمایلی نیارد به کتابش با دینیشود که نوی شود و ای؛ حس القا می در مقیمه کتاب نی  به ای؛ نکته اشاره می. اس 
شی را نگاشتم  که حاصل کار  کرد و محو می البیاهه و از فرط بحال  چی هایی که مرتبًا به قلبم خحور می فی»: و عمیق نگاه شود

چنرا کنه بنرخال   رد، نیاگوسا محتوای غنی  زوره برداش  ایشاد شود که کتاب تسورهءالبته نبایی ای؛ سو. «وار بود یک چی  دیوانه
کننیه از نکنات و  اسن ژاپننی « گلسنتان»مثابه  شناسان ژاپنی، ای؛ کتاب به زعم ایران عنوان کتاب، به و بسنان گلسنتان سنمیی آ

حنالی خنود از  پریشنان بینانفنوق، درصنید  هکتاب با نوشت؛ مقیمن هنویسنی. اس خور توجه، خصوصًا درباره موُجو  ظرایف در
که مملوم نیس  دقیقًا به چه دلیلی مرتبًا به ذه؛ خحنور کنی  اشاره میوار به افکار و احساساتی  تاب دیوانهگردش روزگار اس  و ک

 .کننی و دوباره محو می شونی می
.شود می یاد آن از کرات به ژاپنی اشمار در که () نارا شهر ن دیک رودی  . 
 .6927 ،فرهنگی تحقیقات و محالمات سسهؤم :تهران ،«گوسا رهزو تسوره =ژاپنی گلستان» ،زاده رجب هاشم :ک.ر . 
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ه باالتر درک موُجنو مرحلن همرحل ، زیراتر درک موُجوس  پایی؛ هدهنی، مرحل شیه و ناله و فغان سر
گ بنییهی پذیرفتنه شنیه و احسناس  یاصل مثابه بهای که موُجو  مرحله  اهی اس هوشیاری و خودآ

گناه سنمی در  بلکنه بنه ،کنی درمانیگی در برابر ای؛ اصل خودنمایی نمی صنورت هوشنیار و خودآ
.شود پذیرش و درک آن می

بنر تفکینک ( 81، 6303)  ینا اینِیه( 36، 6307)  از سوی دیگنر، افنرادی مانننی کوبایاشنی
شنیه  محنرو یکوبایاشی، موُجو باوربه  .کننی تأکیی می  «بینی موُجو جهان»از   «وُجواحساس م»

و حاکی از احساس کردن پنوچی و فناپنذیری این؛  اس در ادبیات ژاپ؛ بسیار عاوفی و احساسی 
انی از احساس خود  نویسنیگان آثار ادبی نتوانسته بیشتربه بیان دیگر، چون . دنیا با تمام وجود اس 

 هنظرین. اسن احسناس درماننیگی و عشن   همثابن وُجو قیم فراتر نهنی، موُجو برای آنها صرفًا بهبه م
گاهاننه تقسنیم می نیشی هنوعی با نظری کوبایاشی به گاهاننه و آ  ،کننی ئو که موُجو را به دو مقولنه ناآ

س کنردن و ننه احسناننن  بینی برآمیه از موُجنو چرا که شرط الزم برای داشت؛ جهان ،همپوشانی دارد
 .فراتر رفت؛ از حیحه احساسات و عواوف شکننیه انسانی اس نن  صرِ  آن

نالنه و فغنان موُجنو در ادبینات ژاپن؛،  هتر بودن جنبن توان گف  که با توجه به قوی میبنابرای؛، 
 هکنه بنه دو جنبنننن  شیه در بودا بینی محرو شیه در فرهنگ ژاپ؛ نی ، برخال  جهان موُجوی پذیرفته

کیی میپیییی و  بینی  کردن صنرِ  موُجوسن  و ننه ال امنًا جهنان احسناسنن  کنی ناپیییی موُجو تأ
.برآمیه از موُجو

 «ابدّیت»تفسیر مفهوم موُجو از منظر مفهوم 
  چه تغییر س ها بییهی و متراد  تغییر برای همه چی ها و پیییه یبودیسم اصلدر گفتیم که موُجو 

مانننی  ،غیرجاننیاری ین یا تغییر فصو  باشی و چه تغییر اشنیازنیگی انسا  ههایی چون چرخ پیییه
از سوی دیگر، در فرهنگ ژاپ؛ . شونی بناهای باشکوه که با گذش  زمان دچار فرسایش و زنگار می

 ننن احساسات و عواوف انسانیدخیل بودن گر بودن آن بیون  و نه صرفًا نظارهنن  احساس کردن موُجو
برای درک بهتر موضوع، . کردن احساس موُجو نیس    کیی خاصی بر وردأو ت اس  نی  پذیرفته بوده

انی که بنه آن  های گیالس چه دییه ها در شکوفه ژاپنی :ؤالی که در ابتیای مقاله ذکر شی برگردیم  به س
های گنیالس شنروع بنه  تر، شنکوفه ترتیب از مناوق جننوبی با فرا رسیین بهار، به ؟ورزنی عشق می

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 

無常感
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هایی کنه  شکوفه. کنی هایی که عمر آنها از دو یا سه هفته بیشتر تشاوز نمی شکوفه. کننی بازشین می
ا گویی در چشم به ،دهنی شونی و خبر از فرارسیین بهار می باره باز می به یک پرپر شیه و  یزدن هم امت

ینی صورت عینی و بنه د های گیالس به اگر بودیسم به شکوفه ،شیه محالب گفتهبنابر . شونی تمام می
داننی، در  گذرنیگی حیات نگریسته و آن را نماد پایان زمسنتان و آغناز بهنار می های از چرخ مرحله

هنا  صورت ذهنی و با دخیل کردن احساسات، در عی؛ حا  که از زیبایی ای؛ شکوفه فرهنگ ژاپ؛ به
ر از ای؛ کوتاهی زودگذر نی  ه لذت برده می   سن شود، در تودرتوی د  احساس درمانیگی و تحیت

ای بودن ای؛ فراینی اهمی  داده شود، به لحظنه حنا ،  بیشتر از آنکه به چرخه یمنی در فرهنگ ژاپ؛
اگنر ُبمنی  زینرا ،یمنی دیین، لذت بردن و متأثر شین از کوتاهی عمنر آن اهمین  داده شنیه اسن 

حقنی ، نناراحتی از کوتناهی و گنذرا بنودن آن غیرمنبگینریمای بودن این؛ فرایننی را در نظنر  چرخه
. نمایی می

شناسنی غیرژاپننی مقایسنه  را بنا زیبایی یشناسی ژاپن توان زیبایی برای فهم بهتر ای؛ موضوع می
اگنر منا بنه بنابرای؛، شناسی غیرژاپنی از نپاینیگی یا فناپذیری گری ان اس ،  که زیبایی از آنشا. کرد

صنورت غنچنه بناقی  ره ینا بنههای گیالس از ای؛ دیی نگاه کنیم، دوس  داریم که آنها هموا شکوفه
یمننی زیبنایی را در   شونی به همان صورت باز شیه باقی مانیه و پرپنر نشنونی بماننی یا اگر باز می

ر_ ثبات ها شنروع  که رین ش شنکوفه مسلمًا در ای؛ دییگاه، هنگامی. کنیم جو میو جس  _ ونه تغیت
شناسی ژاپننی از  مقابل، زیبایی هدر نقح. خواهیم داش آمیخته با ترس  یشود، احساس افسوس می

او  مناه  هدر ژاپن؛ در دهن. جوینی و لذت را در گذرنیگی منیاس  پاینیگی یا همان تیاوم گری ان 
در ای؛ برهه دمای هوا تنا آن حنی گنرم نیسن  کنه . شونی های گیالس همگی باز می آوریل، شکوفه

ها  شنکوفه هکه هم س  هنگامیدر. ها در اثر سنگینی خودشان پرپرشیه و بری نی باع  شود شکوفه
در   .ری اننی ها را می و شکوفه کننی میانی، بادهای شمالی از سم  سیبری شروع به وزیین  باز شیه

چشم بیایی، احساس  دس  دادن چی ی به ازبرای با ترس  أماینشا بیشتر از آنکه احساس افسوس تو
ر خودنمایی می نر  ادامه افسوس احساسی اس  که خواهان، زیرا کنی تحیت نا تحیت دار بنودن اسن ، امت

برابنر  مبهوت مانیه اسن  کنه در و احساسی اس  که گویی بشر دیگر تسلیم و درمانیه شیه و مات
شناسنی ژاپننی بنه  حتی اگر نتوان با قاومی  گف  کنه زیبایی ،عبارتی به. ای؛ زودگذری چه بگویی

شناسی غیرژاپننی بنه گذرننیگی  زیباییبتوان گف  که  گذرنیگی نگاه منفی نیارد، شایی با قاومی  
مسلمًا نگاه به گذرنیگی از ای؛ منظر، باع  فارغ شنین د  از عالقنه بنه . ها نگاه مثبتی نیارد پیییه

پنس، اینکنه در فرهننگ ژاپن؛ بنر . شود فارغ شین د  از ابییت  می ،تر پاینیگی، و در ممنای وسیع
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 

 .اس  موضوع همی؛ «آواره ن نو ن مونو» مفهوم عینی های نمود از یکی . 
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مسنتقیم بنه این؛ ممناسن  کنه در این؛  وور غیر شود، به سرفرودآوردن در برابر گذرنیگی تأکیی می
آن و متماقبنًا  بنرای  ای؛ گذرنیگی و داشت؛ احساساتی از قبیل ترس و دلهره برابر فرهنگ سرکشی در

. ها مقبو  نیس  تمایل به پاینیگی و ابیی بودن پیییه
نبنودن های گنیالس، گنذرا بنودن ینا ابنیی  مردم ژاپ؛ به شنکوفه هدلیل عالق  با ای؛ تفاسیر،

کنی و  جو میو بینی ژاپنی زیبایی و لذت را در ابیی نبودن جس  به عبارت دیگر، جهان. آنهاس 
و و  هدنبنا  جنبن ها به ابییت  بنه زدن پیییه با گری  عامیانه از پیونی احساسنی و غیرمنحقنی موُجن

ر و تسلیم در بنر ینق شنین دقدر اینشا . برابر نپاینیگی و گذرنیگی آن اس  متماقبًا احساس تحیت
 هدرک صحیح مفهوم ابییت  ما را به دالینل حناکم شنین جنبن ضروری اس ، زیرامفهوم ابییت  

که نهایتًا منشر به تفکر گری  نن  بینی ژاپنی در جهان« لذت از گذرنیگی»احساسِی مفهوم موُجو یا 
های بن ر   ینتفاوت بی؛ سبک ممماری در ژاپ؛ با تم ، مثالً سوق خواهی دادنن  شود از ابییت  می

 دنینا گونناگونماننیه در منناوق  به بسیاری از آثار باستانی برجای با نظر. از منظر مفهوم ابییت 
از  ای اسن  کنه بنه غینر سنگ مناده. انی ای؛ آثار از سنگ ساخته شیه شویم که بیشتر متوجه می

یی، سالیان سا  باقی مانیه و اصحالح همواردی نظیر زل ل تا ابی نی  از بی؛  اً شییی یا تخریب تممت
سنن   همچننی؛،. های دنینا نظینر مصنر، روم باسنتان، اینران آثار سنگی تمنیند، ماننی رو نمی

بیراه نیس  اگر . مل اس أحیات در نوع خود درخور ت مومیایی کردن یا تالش برای یافت؛ اکسیر
یر حینات بگوییم مواردی ماننی ساخت؛ بناهای سنگی، مومیایی کردن، تالش بنرای ینافت؛ اکسن

یمننی نپنذیرفت؛ گذرننیگی و اسن   های بارزی از تالش مردم برای وصل شین به ابییت   نمونه
ت ای؛ تمایل هنگامی به. تمایل به ابیی انگاشت؛ حیات شود که ما آن را بنا  خوبی آشکار می شیت

ه هنوایی بسنیاری را بن و کشور چهار فصل ژاپ؛ که در وو  سا  تغیینرات آب. ژاپ؛ مقایسه کنیم
سکون  تشکیل  قابلو جنگلی غیرهفتاد درصی از مساحتش را مناوق کوهستانی  و بینی خود می

دهنی سننگ در این؛  کوهستانی بودن ژاپ؛ از ای؛ حی  حای  اهمی  اس  که نشان می. دهی می
ا . اس  بودهانیازه کافی  کشور به هنا تماینل چننیانی بنه سناخت؛ بناهنای سننگی  ژاپنی  عمالً امت

چوبی که برخال  سنگ  .استفاده شیه اس چوب   از ممماری سنتی ژاپنی ی و حتی دران نیاشته
صورت وبیمی در  بهاینکه یا  نابود کردرا  آنتوان  کوچک می ای پذیر اس  و با شمله بسیار آسیب

هنا بنا علنم بنه گذرننیگی،  ژاپنی. رود حشرات پوسییه شیه و از بی؛ منی و برابر باران و رووب 
، برننی کننیگی و ابیی نبودن چوب، از آن به وفور در ممماری خود بهنره بنرده و میفناپذیری، ش

از ه اروسیصنی سنا  پنیش تنا بنه  ،خاستگاه آیی؛ شنینتو ، «ایسه جینگو»ای دکیه ممرو   مثالً 
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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سنیس أت)  «جی هونگان نیشنی»یا سنقف ممبنی  شود میبار بازسازی  امروز، هر بیس  سا  یک
 .شود میبار بازسازی  شت؛ به بازسازی، هر سی سا  یکنیا رغم نیاز علی( 6117

وار موُجو یا همان گذرننیگی در  شناسی ژاپنی خوبی بیانگر چگونگی نمود زیبایی ها به تای؛ مثا 
راحتنی  هبن ن د خنوداوری زبنابرهیچ کس پوشییه نیس  که ژاپ؛ با آن فنت . اس  ممماری ای؛ کشور

از موادی استفاده کنی که تا سالیان سا  و شایی تا ابی نیازی بنه  ها توانی در بازسازی ای؛ ای دکیه می
ا ژاپنی ،بازسازی مشید نیاشته باشی آمین  بنه  هرچنی شنایی اغنراق. کننی ها تممیًا ای؛ کار را نمی امت

ا روو و جان ژاپنی پنذیری  آنها این؛ فنا. پذیر با چوِب فنا ،ها با چوب عشی؛ شیه اس  نظر برسی، امت
ت می آناز  و را دوس  دارنی و گذرنیگی با ( 96، 7161)  الزاری؛. کننی برنی و آن را زنیگی می لذت

نر  بر ای؛ باور اس  کهبررسی چگونگی نمود مفهوم موُجو در ممماری ژاپنی  ممماری ژاپنی بنه تغیت
« هنرهنای مکنانی» هممماری ژاپننی بیشنتر از آنکنه در زمنر او در نظر. دهی تا به ثبات اهمی  می

مکنان بپنردازد،  هممماری ژاپنی بیش از آنکه به احاو  یمنی اس « هنرهای زمانی» هشی، در زمربا
ارایه مکانی برای حفاظن   هبیش از آنکه در انییش و ممرفی امکان تشربیات جییی اس  هدر انییش

.های دنیا در انظار اس  از ت؛ باشی، درصید گسترش افق
بردن از گذرنیگی و مقیی نبنودن بنه پایننیگی را در منوارد با کمی دق  در فرهنگ ژاپ؛، ای؛ لذت 

ها مردمان از قییم بنه دنبنا   چنانکه اشاره شی، در بسیاری از فرهنگ. توان مشاهیه کرد دیگری نی  می
حتی در چی؛، که به لحاظ جغرافیایی در ن دیکی ژاپن؛ واقنع شنیه و از . نیا هساخ  اکسیر حیات بود
ا ژاپ؛ ج . نیا هدنبا  اکسیر حیات بود نی  مردم به س ،الحاظ فرهنگی دایه ژاپ؛  هنا  ممیود فرهنگ وامت

شک فرهنگ ژاپن؛، از  بی .نیا هگاه مردمانش دنبا  اکسیر حیات نبود و شایی تنها فرهنگی اس  که هیچ
 درمناوقی ماننی آسیای غربی ینا اروپنا  برای مثا  در ، زیراها با مفهوم ابییت  اس  تری؛ فرهنگ بیگانه

به ساخت؛ بناهای سنگی، سن  مومیایی کردن یا تنالش بنرای ینافت؛ فقط جوی ابییت  بودن، و جس 
هنای دو منذهب بن ر  این؛ منناوق یمننی اسنالم و  در آموزه ، بلکنهشنود اکسیر حیات محیود نمی

ای اسن   روشنی از حیات ابیی سخ؛ گفته شیه اس  و حیات ابیی و جاودان وعیه مسیحی  نی  به
از حینات  داشنته باشننی،که در ای؛ دنیا اعما  صنالح  حا  کسانی. ونی به بنیگانش داده اس که خیا
حینات ابنیی  دارنی،که در ای؛ دنیا اعما  ناشایس   ، و کسانیبرخوردارنی م با آرامش و لذتأابیی تو

ن آور بود بخش بودن یا عذاب یمنی حیات ابیی سوای لذت. خواهنی داش م با اضحراب و عذاب أتو
می مذهبی به فرهنگ ژاپ؛ نگاه کنیم، متوجه خواهیم شنی اگر از بُ  ،مقابل هدر نقح. ای اس  الهی وعیه

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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البتنه این؛ موضنوع . ابییت  به میان نیامیه اسن  که چه در آیی؛ شینتو و چه در بودیسم ژاپنی حرفی از
روسن ، چنه  ههای فراواننی روبن خوِد مفهوم مذهب در ژاپ؛ با شک و شبهه ، زیرااصاًل عشیب نیس 

های  با درنظر گرفت؛ چننی؛ مصنیاق. برسی به اینکه آیا در ای؛ مفهوم صحبتی از ابییت  شیه اس  یا نه
چه به لحاظ باورهای عامیانه و چه به لحاظ دین؛ و  ،خواهیم برد که مفهوم ابییت  ، به ای؛ نکته پی عینی

.وس اس أنژاپنی مفهومی نام در تفکر ،مذهب
 

 «کازه کامی» هها و پدید سامورایی« َدری شکم»مود مفهوم موُجو در سنت ن
ر بنه وجنی آمنیه و توانسنته ،محالب ذکرشیهبنابر   یانی ننوع مردم ژاپ؛ در وو  تاریخ همواره از تغیت

ای؛ نپاینیگی و گذرنیگی فقط . ها بیابنی فرد در نپاینیگی و گذرنیگی پیییه حس خاص و منحصربه
های گنیالس محنیود نشنیه و در سنحوو  ماننی شکفت؛ و پرپرشنین شنکوفه ،وبیمیهای  به پیییه

کنه در « دری شنکم»نمنود این؛ تفکنر در سنن  . گیرد ها را نی  دربرمی باالتر، حیات و جان انسان
دری کنه در بنی؛  در سنن  شنکم. شنود میشود نی  مشناهیه  عنوان هاراگیری شناخته می با فارسی 

دلیل مرتکب شین خحایی اعتبنار ینک سنامورایی زینر  که به اس ، هنگامیها رایج بوده  سامورایی
کنرد، خودکشنی بنه شنیوه  رف ، اولی؛ چی ی که به ذه؛ خود فرد و سایر افراد خحور می سؤا  می

، با برچییه شنین 6414در   هر چنی بمی از اصالحات میشی. دریین شکم برای جبران مافات بود
دری نی  منسنو   ها و رسم و رسومشان سن  شکم چییه شین سامورایینظام وبقاتی و متماقبًا با بر

ا در عصر حاضر نی ، یکی از پیییه های اجتماعی که بسیاری از خارجینان را بنه تمشنب وا  شی، امت
 . دارد، باال بودن آمار خودکشی در ژاپ؛ اس  می

گفتنیم کنه پنذیرش . کنرد توان از منظر مفهوم موجو واکاوی نگارنیه ای؛ موضوع را نی  می باور به
های گیالس باشی چه گذرننیگی  موُجو یمنی پذیرش گذرنیگی و نپاینیگی، حا  چه گذرنیگی شکوفه

 ،ارزش نیسن  ها، حیات انسان بنی س  که ما متوجه باشیم از نظر ژاپنیا نکته مهم ای؛. حیات انسان
ا آنقیر هم ارزش نیارد که به هر ر فرهنگ ژاپن؛، دلبسنتگی بنیش از یمنی د  قیمتی آن را نگه داش  امت

ها را  ها و وابسنتگی مرگی که با آمینش همنه دلبسنتگی ،ترس از مر  ،ترس اس ه حی به حیات نشان
جنای دوری گ ینین از آن، بنه  و بنه بپنذیریم واقمی  مثابه چه بهتر که مر  را به ،پس. شکنی درهم می

اینشاس  که ممنی جملنه ممنرو  کتناب . آیی مرگی که دیر یا زود به استقبا  ما می برویم،استقبالش 
جوی منر  و یمنی در جس ( وریق  سامورایی)بوشییو »گویی  که می فهمیم را بهتر می« هاگاکوره»

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 

 و سلحشنوری رموز آن موضوع که   قرن اوایل در () تومو تسونه نیاماموتو هنوشت  ،  . 
 .س ها سامورایی کردار و افکار چگونگی و چرایی بررسی
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داشت؛ آمادگی قبلنی بنرای منردن  یمننی ینادآوری یمنی  جوی مر  بودنو در اینشا در جس . «بودن
چین  بنیتر از  هنیچ ها بنرای سنامورایی. یعننوان ینک سنامورای میاوم گذرنیگی و نپاینیگی حیات بنه

بار  از قبل ذه؛ خود را به مر  عادت دهنی، تنا بنه هنگنام بنه بایی پس هر سامورایی. آبرویی نیس  بی
نوع نگاه بنه  مهم هنکت. تری؛ تردیی و اضحراب به ای؛ وضمی  پایان دهی آبرویی بیون کوچک آمین بی

توانیم دلیل  حیات و مر  می هها به مقول درک نگرش ژاپنیبا . اس   له حیات انسان در تفکر ژاپنیئمس
نکنردن  به بینان بهتنر، همنی؛ ابنیی فر . آبرویی را درک کنیم خودکشی آنها به هنگام به بار آمین بی

شنییی بنه حینات  نیاشت؛ ممنای دلبستگی به حیات، که متماقباً  دانست؛حیات، یمنی گذرنیه و نپاینیه 
آبرویی تاواِن بیش از حی محسوب نشنیه و متماقبنًا  بی برای شت؛ از جانشود گذ باع  می هس ،نی  

 . محو شین از انظار نی  انتظار زیادی محسوب نشود
کنازه  کامی. توان مشاهیه کنرد می« کازه کامی» هیکی دیگر از نمودهای مفهوم موُجو را در پییی

جنگی نیروهنای متفقنی؛ ونی حمالت انتحاری نیروی هوایی ارتش امپراووری ژاپ؛ علیه ناوهای 
دری  برآمننیه از همننان سننن  شننکمنوعی  بننهکننازه  کامی هپییننی. اسنن جنننگ اقیننانوس آرام 

و نبنود تر از درقییوبننی حینات بنودن  آور چی  شرم هیچ ها چنانکه برای سامورایی. هاس  سامورایی
ای خنود بنه قلنب ه مردن افتخار بود، مسلمًا برای خلبانانی که با بست؛ منواد منفشنره بنه جنگننیه

نا نکتن. نی  این؛ موضنوع صنادق اسن  ،ور شینی ناوهای دشم؛ حمله کنازه  کامی همهنم پیینی هامت
حمالت انتحاری ننه فقنط در ژاپن؛، بلکنه در سنایر نقناط دنینا نین   ، زیراانتحاری بودن آن نیس 

، چنه در سنن  (80، 7113)  اوچی نکتنه آنشاسن  کنه بنه تمبینر تاکنه. شود مشاهیه شیه و می
منردن . اس « مردِن کامل»ها و چه در حمالت انتحاری خلبانان هی  غایی  دری سامورایی شکم

هنگنامی . تری؛ انتظار برای حیات بهتر در آن دنیا کامل یمنی مردن در ای؛ دنیا بیون داشت؛ کوچک
در . بریم که آن را با حمالت انتحاری سایر مناوق دنیا مقایسنه کننیم به اهمی  ای؛ موضوع پی می

گیرد، فرد یا افرادی که اقیام بنه  های مذهبی صورت می بیشتر حمالت انتحاری که عمیتًا با انگی ه
خودکشنی آنهنا  ،به عبنارت بهتنر. کننی، در انتظار حیاتی بهتر در آن دنیا هستنی می حمله انتحاری

ر آن دنینا بیون چشمیاش  نیس  و آنها از ممبود خود انتظار دارننی کنه پناداش این؛ کارشنان را د
مرگنی کنه صنرفًا   توان مرگی ناقص تلقنی کنرد گونه افراد را می با ای؛ تفاسیر، مر  ای؛. جبران کنی

ها ینا خلباننان ژاپننی  مقابل، مر  سنامورایی هدر نقح. برای گذر از ای؛ دنیا و رفت؛ به آن دنیا اس 
ز دنیای بهتنر صنحبتی بنه ها و باورهای آنها ا در آموزه. چی  اس  مر  کامل و دس  شست؛ از همه

 .میان نیامیه اس  که آنها به آن امیی حیات خود را فیا کننی
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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چگونگی نمود مفهوم موُجو، یمنی گذرننیگی و نپایننیگی در  هدهنی خوبی نشان محالب فوق به
منفنی و ناخوشناینی موُجنو  ههرچنی پرواضح اس  در دو مثا  فوق، صنرفًا جنبن. تفکر ژاپنی اس 

لنذت بنردن از  منثالً  ،خوشاینیتر مفهوم موُجنو هلحاظ موضوعی با جنب ها به ی؛ مثا محرو بوده و ا
ا از ای؛ منظر کنه ، های گیالس یا ممماری متکی به چوب پرپر شین شکوفه کاماًل متفاوت اس ، امت

بینی مبتنی بر مفهوم موُجو در ممنای لنذت از  ای؛ موارد خوشاینی و ناخوشاینی برآمیه از جهان همه
 . یان نیگی و گری  از ابییت  هستنی، با یکییگر مشترکگذر
 

 نمود مفهوم موُجو در زبان ژاپنی 
قابنل  « سنایونارا»ممرو  ژاپننی  هوار از مفهوم موُجو در واژ یکی دیگر از نمودهای برداشِ  ژاپنی

ر  ربنط سایونارا از ح. شود عنوان واژه خیاحافظی در زبان ژاپنی یاد می باکه از آن مشاهیه اس  
کاربرد سارابا در وو  زمان تغییر یافته و . شیه اس  گرفتهبر« وور اس  اگر ای؛»ممنی  به«  سارابا»

بنا . تبنییل شنیه اسن  ،ای که بیانگر احساس جنیایی و خنیاحافظی اسن  از حر  ربط به واژه
نر»شویم که در ای؛ واژه احسناس  ممنایی سایونارا متوجه می واکاوی نمنایی خود« تسنلیم»و« تحیت

اگر ! عشب»گوییم که  گونه می حال  یا وضمیتی ای؛ه گویی ما بمی از مشاهی ممنا که   بیی؛کنی می
اگنر قنرار بنرای؛ شنیه اسن  کنه »به عبارت بهتر، با گفت؛ . «شود کرد؟ اینحور اس ، دیگر چه می

نر و « ای جن  پنذیرفت؛ آن نیسن  شنود کنرد و چناره ونور باشنی، دیگنر چنه می ای؛ احسناس تحیت
یمننی پنذیرفت؛ اینکنه  ،سایونارا بنه هنگنام خنیاحافظی گفت؛. دهیم پذیری خود را نشان می تسلیم

ونور  دیگر به پایان رسییه اسن   یمننی اگنر این؛ ،که در آن دییاری صورت گرف « لحظه حالی»
ونور غیرمسنتقیم بنه  سنایونارا بنه! شود کنرد اس  که ای؛ لحظه به پایان رسییه اس ، دیگر چه می

به ای؛ ممنی که با ای؛ پیش فر  که شایی دییار مشیدی در کار . کیی داردألحظه حا  نی  ت اهمی 
. «دیگر چه می شود کرد؟»حا ، ه بمی از گذشت؛ ای؛ لحظ ، زیراحا  را دریاف  هنباشی، بایی لحظ

 دیگنرهنای  هایی که برای خیاحافظی در زبان واژه سایونارا با واژه بایی برای درک بهتر محالب فوق،
اصنحالحات جنیایی و خنیاحافظی در ( 69همنان، )اوچی  تاکنه. روننی مقایسنه کننیم کنار می به

:کنی را به سه گروه تقسیم می گوناگونهای  زبان
 ،(اسنپانیایی)  ،(فرانسه)  ،(انگلیسی) عباراتی ماننی  ،گروه او 
  ،(انگلیسنی) عبناراتی مانننی  ،گنروه دوم  (ایتالیایی)

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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،(اسنپانیایی)  ،(آلمانی)  ،(چینی)再見 ،(فرانسه)
  عبناراتی مانننی ،گنروه سنوم(. روسنی) ،(ایتالینایی)

(.انگلیسی)  ،(کره ای) 安寧، (التی؛)
از اصحالو  برگرفتهکه   هکه در گروه او ، واژکنی  گونه تبیی؛ می اوچی ای؛ تاکه

هنای  در سنایر واژه. اسن « باشنی خنیا بنه همراهتنان»ممنی  بنه اسن ، 
فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی ای؛ گنروه نین  احسناس ولنب حعنور و محفاظن  خیاوننی 

 هنای تعبار .شنود کینی میأدر گروه دوم به امییوار بودن برای دینیار مشنید ت .مشهود اس 
رغنم  علنی. اس م با آرامش و سالم  برای مخاوب أگروه سوم خواهان داشت؛ ادامه راهی تو

رغم  توان به زبان ژاپنی ترجمه کنرد، و حتنی علنی اصحالحات سه گروه فوق را می هاینکه هم
ببیننیم )هنم بناز »ممننی بنه( گنروه دوم)  اینکه در زبان ژاپنی نی  اصنحالحاتی مانننی ماتِاننه

ممننای  بنه  ینو ، ینا ُگوکیِگ؛(گنروه سنوم)« سالم  به»ممنای  به  دِ  ، یا  اوِگنکی«(همییگر را
، قیم  چنیانی نیاشته و اصنحالو اصنیل ژاپننی وجود داردنی  ( گروه سوم) «کام هاوضاع ب»

وره هشی سایونارا یا اصحالحات مخفف هبرای جیایی و خیاحافظی واژ  وا،دِ   این؛ واژه مثنل ُسن
(. 68 همان،)اس    جاِدوا،

یای متفاوت بودن جهان اینکه چرا آنهنا . ها با سایر ملل دنیاس  بینی ژاپنی ای؛ محلب گو
ینی  جای آن میسپارنی و به به هنگام خیاحافظی مخاوب خود را به خیا نمی پس که این؛»گو

خاصنی شنیه و آنهنا کینی أبینی ژاپنی، بنر زمنان حنا  ت ، بیانگر ای؛ اس  که در جهان«وور
آوریم،  را بنه زبنان منی خیاحافظ هوقتی ما واژ ، زیراتمایلی به خحی فر  کردن زمان نیارنی

گاه لحظ ایم و چنون خودمنان  شیه فنر  نکنرده ایم را تمام حالی که در آن واقع شیهه ناخودآ
یم، از خنیا می نمی ادامنه  در خنواهیم کنه او را توانیم با مخاوبمنان در ادامنه راه همنراه شنو

ا در تفکر ژاپنی مالقات با یک نفر یمننی . کنی تنها نگذارد مسیری که در خط زمان وی می امت
 موجنبهمی؛ ورز تفکر . حا  فملی اتفاق افتاد و شایی دیگر تکرار نشوده اتفاقی که در لحظ

ه یافتن پاینان هآن لحظن ، زماِن «عشب، پس که اینحور»شود که بمی از اتمام دییار، با گفت؛  می
ر . قلمیاد شیه و به زمان آینیه متصل نشود گذرنیگی دییار و تسلیم  برایبه عبارت بهتر، تحیت

 . یا موجو در برابر آن
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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 وار از مفهوم موُجو  گیری برداشت ژاپنی ثیرگذار در شکلأعوامل ت
منل ها و عوا زمینه مسلمًا ای؛ پرسش ایشاد خواهی شی که پس بررسی کردیم،با توجه به محالبی که 

نریمننی بودیسنم در موُجو  ؟وار از موُجو چیس  گیری برداش  ژاپنی ثیرگذار در شکلأت   یمننی تغیت
بییهی اسن   البتنه  اصلیمفهوم موُجوی بودیسم . نیهای ای؛ دنیا پیوسته در حا  تغییر پیییه همه

دخالن  گر باشنیم و احساسنات خنود را در آن  صورت منحقی آن را صرفًا نظناره به شروی که ما به
ای از  د آمین هشنو ه منیئنبینی ژاپننی ارا از ور  دیگر، برداشتی که از ای؛ مفهنوم در جهنان. نیهیم

های دنیا با ینک  ها به شکننیگی و ت ل   پیییه شود ژاپنی احساس و منحق اس  که نهایتًا باع  می
ر و تسلیم نگاه کننیأدیی تو  .م با تحیت

نخس  آنکه نبایی از شرایط سخ  اقلیمی و : داردیه گیری ای؛ التقاط دو دلیل عم چرایی شکل
ای و آتشفشنانی کنه در ونو   ژاپ؛ کشوری اس  ج یره شی جغرافیایی حاکم بر کشور ژاپ؛ غافل 

و  ها، تاریخ همواره در ممر  بالیایی از قبیل زل له، تسونامی، آتشفشان، ووفان، وغینان رودخاننه
پنج صیم درصنی  و بیس  فقطرغم اینکه مساح  ژاپ؛  یعل ،در مورد زل له ، مثالً قححی بوده اس 

ا چهار صفحه از صفحات تکتونیکی که برخورد ای؛ صفحات با  نن دنیا  از کل مساح  دنیاس ، امت
ه کنه قنار درحنالی .در زیر ای؛ کشور قرار دارننینن  شود با یکییگر موجب وقوع زل له و آتشفشان می

ممنی پنایی؛ بنودن احتمنا  وقنوع  انی که ای؛ خود به گرفتهمریکا روی یک صفحه قرار ا هاروپا یا قار
خنان و مورت  بیشنتر بنر این؛ بناور اسن  کنه( 88، 7160)  اوئیشنی. زل له در این؛ منناوق اسن 

شناسان هنگام تبیی؛ تفکرات و روحیات مردم ژاپ؛ از شرایط اقلیمنی حناکم بنر این؛ کشنور  جاممه
پ؛ برآمیه از شنرایط سنخ  اقلیمنی حناکم بنر این؛ بینی مردم ژا که جهان درحالی ،ماننی غافل می

که از دهنه شصن  ننن  آسای اقتصادی ژاپ؛ های عظیم و ممش ه از نظر اوئیشی پیشرف . کشور اس 
هنا  باع  شی که حتنی خنود ژاپنینن  میالدی شروع شیه و تا اواخر دهه هشتاد میالدی ادامه داش 

ای  هنا دقیقنًا در برهنه ای؛ پیشرف  .کننی یگی میهم فراموش کننی که در یک کشور مملو از بالیا زن
ها  منظور از بالیای ب ر  حوادثی اس  که تمیاد کشنته)اتفاق افتاد که در آن بالیای ب رگی ر  نیاد 

وشنش سنا  از  یمننی در فاصنله سی. (سا  بیشتر از ه ار نفر باشنی و افراد مفقوداالثر در وو  یک
  که سا  وقوع زل له ب ر  مناوق هانشی؛ آواجی 6330اد تا ر  د  وان که ووفان ب ر  ایسه 6303

 (.91همان، )ردخوبی استفاده ک به ب ر  خاصی ر  نیاد و ژاپ؛ از ای؛ خأل هبود، حادث
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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گاه انی  وبیمتی که هیچ ها در وو  تاریخ همواره تسلیم قیرت وبیم  بوده با ای؛ تفاسیر، ژاپنی
ا آنها یادگرفته .ها مالیم برخورد نکرده اس  با ژاپنی  ناپنذیر بینی انی که چگونه با این؛ قنیرت پیش امت

نوعی خنود را بنه شنکننیگی و ت لن   این؛ دنینا  کنار بیاینی و با پذیرفت؛ اصل گذرنیگی یا موُجو به
کنیه از بال و پیوسته در حا  تغییر ژاپ؛ ای؛ نکته را به . عادت دهنی یناد آنهنا به عبارت بهتر، اقلیم آ
شنایی  ،رو از این؛. مبتنی بر گذرنیگی و نپاینیگی به امور ای؛ دنیا نگاه کننی یه با نگرشداده اس  ک

گونه کنه در بودیسنم گفتنه  آن ،انی مفهوم موُجو را ها نتوانسته نظر برسی که چرا ژاپنی کاماًل وبیمی به
ت وقنوع بالینا در تنا ، زیراگر باشنی فقط با منحق نظاره ،شیه اس  د دفمنات و شنیت ریخ ژاپن؛ تمنیت

صنرفًا ننن  کنه عواونف و احساسنات هنم بخشنی از وجنود اوسن ننن  قیری بوده اس  که انسان به
نر و تسنلیم  بنگردبه ای؛ شکننیگی و ت ل   با منحق  یتوان نمی و مسلمًا آدمی در نهاین  دچنار تحیت

.شیمنفمالنه خواهی 
تا . اس بینی ژاپنی  در جهان «آن دنیا»و  «خیا»ثیرگذار دوم مبهم بودن مفاهیمی ماننی أعامل ت

ا انییشمنیان ژاپنی ،نامیینی می  دی؛ بی یها را مردم ها ژاپنی سالیان متمادی خارجی با ای؛ ورز   امت
یمننی منذهب و   انی  یگرا دی؛ نیستنی، بلکه نیانم ها بی کردنی که ژاپنی و اظهار کردنیتفکر مقابله 

نبایی فراموش کنیم که ای؛ ورز تفکنر . کننی و نه نفی میرا نه قبو  دارنی  «آن دنیا»خصوصًا مفاهیم 
ماننی  ،انگاری با قاومی  مفاهیمی در هیچ، زیرا فرق دارد( گرایی پوچی) انگاری با ورز تفکر هیچ

مفهنوم ابنییت  نین  بنیون صنحب  بناره پرواضح اس  که صحب  در. شود خیا و آخرت نفی می
ولی چه در آینی؛ اصنیل شنینتو و چنه در بودیسنم . ر نیس پذی بینِی پس از مر  امکان جهان هدربار

اشناره  «آن دنیا»هر چنی در بودیسم به مفهوم . ژاپنی، مفاهیم زنیگِی پس از مر  بسیار مبهم اس 
ا نبایی فراموش کرد که ای؛ مفهوم برمبنای اصل تناسخ می سنه »و یکنی ازاس  ( باززایی)  شود، امت

(. آن دنینا)«دنیای آیننیه»و« دنیای فملی»، «دنیای قبلی»ن اس   اس  که بودا قائل به آ  «دنیایی
 و« ااین؛ دنین»باره بنیی با ساختاری که در ادیان اسالم و مسیحی  در ساختار ای؛ تقسیمبنابرای؛، 

 .از اساس متفاوت اس  ،شود محرو می« آن دنیا»
چین  در این؛ دنینا تمرینف  بینی ژاپنی همه توان برداش  کرد که در جهان گونه می ای؛ ،نتیشه در

 ، یمننیگیرد  حا  چه در مورد خوشی باشی و چه در منورد رننج ابیی به خود نمی هشود و جنب می 
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 

  .ژاپنی شناس دی؛ ()تتسوئو ن یامائوری مثا  برای . 
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آن در برای انشنام دادن های ای؛ دنیا فقط مخصوص ای؛ دنیاس  و نبایی نگران توبیخ شین  خوشی
س  که مردن در ای؛ دنیا ا ر ای؛ها ب به همی؛ ترتیب در مورد رنج هم باور ژاپنی .دنیایی دیگر باشیم

شنود و تصنور اینکنه در دنینای دیگنری بابن   یمنی مردِن کامل، و فرد بمی از مردن دیگر تمنام می
ای بنرای  مرحلنه پیش همثابن های ای؛ دنیا  بنه کارهایی که کرده مشازات شود، یا تصور اینکه سختی

.مشکل اس  ،ها در آن دنیا باشی تخوشی
 

 نتیجه
رغم شکسن  سننگینش در  شنود کنه علنی دوس  شناخته می ٔپیشرفته و صلحی ؛ کشورامروزه ژاپ

وور  آسنایی روننی بازسنازی را در پنیش گرفن ، بلکنه بنه  وور ممش ه تنها بنه جهانی دوم، نه  جنگ
در تبیی؛ چرایی و چگونگی ژاپ؛ شین ژاپ؛ . آساتری تبییل به ابرقیرت اقتصادی دنیا نی  شی ممش ه

ناپذیری  راستی آیا دلیل ای؛ کار صنرفًا برآمنیه از روحینه تسنلیم هاما ب ،اس  شیه سخ؛ بسیار گفته
منی دیگنری بینی منردم ژاپن؛ را از بُ  هاس ؟ سمی ای؛ مقاله بر ای؛ بود که روحینات و جهنان ژاپنی

له گذرنیگی ئپذیری در مواجهه با مس روحیه تسلیم! پذیری می داشت؛ روحیه تسلیمبررسی کنی  از بُ 
 شنی بینی ژاپنی بررسی  موُجو در جهان گوناگوندر ای؛ مقاله نمودهای . ها و ناپاییاری پیییهزمان 

کناماًل  واقمیتنیمفهنومی کنه در نگناه او   ،مفهومی که بر نپاینیگی و گذرنیگی حیات اشناره دارد
ا در عمل، ای؛ تفکر ژاپنی بود که آن را پذیرف  ،رسی بییهی به نظر می کنردن  بودیسم با محنرو. امت

کینی أفنا و بقنا ت هبر هر دو جنب و ها بود کردن تغییر و دگرگونی پیییه  گوش د همفهوم موُجو در انییش
ا ژاپنی ،داش  بینی ژاپننی و حنس  یکی از ارکان جهان مثابه ه تفسیری خاص، موُجو را بهائها با ار امت
خودکشنی بنر پنوچی  درس  اس  که در موارد خاصنی مانننی. شناسی ژاپنی محرو کردنی زیبایی

کیی شیه و موُجو مفهومی منفی می ا نبایی دچار حیات تأ ها  که ژاپنی یبرداش  شءای؛ سو نمایی، امت
فننا در مفهنوم  هبا پذیرش جنبن آنها. انی و هیچ لذتی برای خود تمریف نکرده انی با  مردمانی منفی

نا  ،ی گیالس خوشاینی اس ها تماشای شکوفه. بقای آن دارنی هموُجو سمی در لذت بردن از جنب امت
یکی . کننی میای؛ کارها را  ،ها با علم به اینکه ای؛ خوشاینیی گذراس  و گری ی از آن نیس  ژاپنی

سن  کنه آینا آنهنا از ا هنا بپرسننی این؛ از سؤاالتی که بمعًا افنراد خنارجی تماینل دارننی از ژاپنی
نا ؟ دارنیانیاخت؛ بمب اتمی به کشورشان نفرت  دلیل هها ب مریکاییا شایی عشیب به نظر برسنی، امت

گونناگونی بینان توان تفسنیرهای  هرچنی برای ای؛ نه می. ا  نه اس ؤها به ای؛ س ژاپنی بیشترجواب 
ا بهکرد ارتباط با مفهوم موُجو و گری  از ابییت   های منفمالنه نی  بی گونه واکنش زعم نگارنیه ای؛ ، امت

یمنی چی ی که اتفاق افتناده و گذشنته اسن ،  ،یگی زمانپذیرش موُجو یمنی پذیرش گذرن. نیس 
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در تفکر ژاپننی، چنه منا همنواره . ثیری در اصل قعیه نیاردأدیگر گذشته اس  و نوع احساس ما ت
 ،تفاوت باشیم، در اصِل موضوع که اتفاق افتاده و تمام شیه اسن  نفرت خود را ابراز کنیم و چه بی

ا نکته  نگرش ژاپنی ها ای؛ ورز سایر فرهنگشایی از دیی مردمان . تأثیری نیارد ها پسنیییه نباشی، امت
و  پسننینی میها اسیر زمان شین و مانین در گذشنته خصوصنًا گذشنته تلنخ را ن آنشاس  که ژاپنی

هنا بمنی از  های عظنیم ژاپنی بهتری؛ شاهی این؛ ادعنا پیشنرف . همواره نگاه مثب  رو به جلو دارنی
آوری بنه  که با خاکستر یکسان شیه بود با چننان سنرع  حینرتکشوری . جنگ جهانی دوم اس 

عالوه بر ای؛، ژاپ؛ کشنوری . توان دیی صحنه جهانی برگش  که نمونه آن را در هیچ جای دیگر نمی
ا در اینشنا  هس ،های ویرانگر بوده و  لرزه زمی؛ ویژه بهاس  که همواره در ممر  بالیای وبیمی  امت

گوننه  به زعم نگارننیه، این؛. آور اس  به زنیگی مردمان ژاپ؛ حیرت نی  سرع  بازسازی و بازگش 
زمان اس   همان نگرشی کنه زمنان حنا  را  هها به مقول موارد نی  مصیاق عینی ورز نگرش ژاپنی

 . و در آن، زمان همیشه از نو در حا  خلق شین اس  دانی میامتیاد گذشته ن
نین  درخنور تأمنل «  یاسنوکونی»از ممبنی  در مبح  موُجو حکای  زیارت مردم و سران ژاپ؛

از . اسن شیه در ونو  جننگ جهنانی دوم  ای؛ ممبی آرامگاه بسیاری از نظامیان ژاپنی کشته. اس 
وو  جنگ صیمات بسیاری از ژاپن؛ بنه آنهنا  دیی بسیاری از کشورها، خصوصًا چی؛ و کره  که در

تکریم جنایتکاران جنگی و  همثاب مبی، بهوارد شی، زیارت مردم و خصوصًا دولتمردان ژاپنی از ای؛ م
ا تفسیر ژاپنی. نادییه گرفت؛ احساسات بازمانیگان قربانیان جنگ اس  . دیگنری اسن  هگون ها به امت

یمنی همنان تفکنر   از نظر آنها انسان بمی از مردن دیگر مرده اس  و از ای؛ عالم خارج شیه اس 
در . بنیچنه چه ای؛ فرد خوب بوده باشی  د،یک فر تفکر ژاپنی مردن یمنی تمام شین در. مر  کامل
انسان را شایسنته  ،پس .شونی تبییل می( النوع رب) « کامی»ها همه افراد بمی از مردن به  نظر ژاپنی

مسنلمًا زبنان . ارتباط با زبنان ژاپننی نین  نیسن  ای؛ ورز تفکر بی. ای را نفری؛ کنی نیس  که مرده
ها و اصنحالحات  آن واژه زبان ژاپنی زبانی اس  که در. اس  بازتاب افکار، عواوف و عوالم مل 

کردِن عنذاب  و ولنب« زمنان»لم؛ و نفری؛ یمنی خحی فر  کردن . لم؛ و نفری؛ کاربردی نیارنی
یمننی نپنذیرفت؛  ،یمننی جنیا نکنردن گذشنته از حنا  و حنا  از آیننیه ،وو  ای؛ خط دار در ادامه

برای آنهنا . ای به ای؛ ورز تفکر نیارنی ها عالقه ژاپنی. ییت گذرنیگی و تمایل به وصل کردن آن به اب
واضح . گذشته و وامیار آینیه باشی دار زمان یمنی تکرار میاوم زمان حا ، نه ال امًا زمانی که میراث

تفکر ژاپنی همچننان . ارتباط نیس  ها بی ژاپنی بینی اس  که ای؛ ورز نگرش به مقوله زمان با جهان
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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یمنی تفکری کنه . کنی بهشتی برای خود تمریف نکرده اس ، جهنمی نی  تمریف نمیکه در آن دنیا 
از وصل کردن زمان به ابییت ، حا  چه در قالب خوشی و چه در قالب عذاب گری ان اس  و همنه 

 . جویی چی  را در لحظه می
یمنی گری  از ننن  ه تفسیری جییی از مفهوم موُجوئسمی نگارنیه بر ای؛ بود که با ارا  در ای؛ مقاله،

نا بن را بررسنی کننی،بینی ژاپننی  چگونگی نمود ای؛ مفهوم در جهاننن  ابییت  علن  محنیودی   هامت
هایی از ای؛ نمودها اشاره شی و تبیی؛ بیشتر این؛ موضنوع مسنتل م نگنارش  به گوشه فقطصفحات 

 .اس   مقاالت دیگری
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