
، احتماال بھ وسیلة این كتاب اثر استاد نیست و، چند دھھ پس از مرگ او. كند پیروان او نقل مي
او، از كتابھاي دیگر معتبرتر   با این وصف، براي آشنایي با فلسفة. شاگردان شاگردانش گرد آمده است

یا آموزش بزرگ نام دارد، شامل گیراترین و » تاشوئھ«كھ نزد چینیان،   یا كتاب دوم،» شو«. است
روان كنفوسیوس و از ناشران افكار فیلسوف چوشي، كھ از پی. ترین مطالب كالسیك چین است آموزنده

را بھ كنفوسیوس، وسایر مطالب آن را بھ یكي از  كتاباوست، مطالب بندھاي چھارم و پنجم این 
محقق قرن اول میالدي این اثر را  وي، دھد، ولي كیاكھ شاگردان جوان او بھ نام تسنگ تسان نسبت مي

با اینھمھ، عموم دانش پژوھان شكاك كنوني مؤلف . داند از آن كونگ چي، نوادة كنفوسیوس، مي
» روي آیین میانھ«یا » چونگ یونگ«سومین كتاب فلسفي چین . شمارند آموزش بزرگ را مجھول مي

، كھ بزودي از آن »كتاب منسیوس«. استالذكر  نام دارد و، بھ تصدیق ھمة محققان، بھ قلم نوادة فوق
اما فلسفة كالسیك چین پس از این آثار نیز ادامھ . سخن خواھیم گفت، بازپسین اثر كالسیك چین است

كھ   آورد و بھ شاھكار كھنھ پرستي، یابد و، چنانكھ خواھیم دید، سركشان و نوآوراني بھ بار مي مي
  .گیرد ھمانا فلسفة كنفوسیوس است، تاختن مي

  فلسفة الادري كنفوسیوس -3

  دستور خرد –فیلسوف و كودكان ولگرد  –اي از منطق  پاره

  ھر چھ –این فلسفھ . رواست كھ فلسفة كنفوسیوس را دادگرانھ مورد داوري قرار دھیم

بیش از شعر عھد جواني بھ خرد مقرون است، و ما، چون پا بھ پنجاه سالگي گذاریم، خود  –باشد 
با این وصف، اگر بھ ھنگام جواني و نوجویي ھم با این فلسفھ دمساز شویم، باز . یابیم ميبینشي آنچنان 

. ایم، در پرتو آن، براي خود روشني بخش گردانیم توانیم حقایق نیمھ تمامي را كھ خویشتن دریافتھ مي
و اخالق  فلسفة كنفوسیوس را نباید یك نظام فلسفي، یعني دستگاھي ھمساز، شامل منطق و فلسفة اولي

ھمچنانكھ ھمة آجرھاي قصور بختنصر نام او را بر خود داشتند، شعب متعدد یك . و سیاست، تلقي كرد
كنفوسیوس، . اما فلسفة كنفوسیوس چنین نیست. گردند اي یگانھ مي نظام فلسفي نیز بر محور اندیشھ

ط با ذھن وقاد خود بھ دانست و فق براي آموختن فن استدالل، قوانین یا قیاسات منطقي را الزم نمي
گفتند، چیزي از  شاگردان، زماني كھ آموزشگاه او را ترك مي. پرداخت تحلیل عقاید شاگردانش مي

سخني، اولین  اندیشي و پاك بیني و درست روشن. اندیشیدند دانستند، اما بھ وضوح و دقت مي منطق نمي
اي است كھ  و این نكتھ -»یافت شودغایت قصواي كالم این است كھ در«: گفت مي. درسھاي استاد بود

دانید، و  دانید، برسانید كھ مي ھرگاه چیزي را مي«. فلسفھ در موارد بسیار از آن غافل مانده است
بھ نظر او، مبھم گرایي یا مبھم  » .این است معني دانش - دانید، واقع امر را تصدیق كنید ھرگاه نمي

اگر امیري كھ از حیث عمل و قدرت امیر . تماعيادبار اج  گویي كاري است خالف صداقت و مایة
نام نگیرد، و اگر فرزند » پدر«كند،  خوانده نشود، اگر پدري كھ پدرانھ رفتار نمي» امیر«نیست، 

روزي تسھ . شمرده نشود، آنگاه مردمان كلمات را دیگر بخطا بھ كار نخواھند برد» فرزند«ناسپاس، 
خواھد در راندن مھمات حكومت انباز خود  را چشم دارد و مي امیر وي تو«: لو بھ كنفوسیوس خبر داد

گیري چیست؟ كنفوسیوس با پاسخ خود امیر و شاگرد خود را بھ شگفت  نخستین كاري كھ پیش. كند
  ».آنچھ ضرور است، تصحیح نامھاست«: انداخت

كوشید كھ از فلسفة اولي روبر گرفت و   خواست، كنفوسیوس، چون فلسفھ را در خدمت كشورداري مي
با آنكھ گاه بھ گاه از عالم باال و دعا . اذھان شاگردانش را از مسایل مرموز یا الھوتي منصرف گرداند

را  –نیاپرستي و قرباني  –داد كھ سنن و شعایر كھن  كرد و بھ شاگردان خود اندرز مي و نماز یاد مي
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دان بود، چندانكھ مفسران بي كم و كاست مراعات كنند، از پاسخ گفتن بھ مسائل الھوتي رو گر
آیا مردگان «چون تسھ كونگ از او پرسید كھ . خوانند مي» الادري«امروزي آثار او، متفقًا، او را 

چون كي لو دربارة . كنفوسیوس از دادن پاسخي قطعي خودداري كرد» دانش دارند یا بیدانشند؟
كھ قادر بھ خدمت مردمان نیستي، تو «: سؤالي كرد، استاد در پاسخ گفت» [مردگان]خدمت بھ ارواح «

» .بارم ده كھ دربارة مرگ بپرسم«: كي لو پرسید» تواني بھ ارواح آنان خدمت كني؟ چگونھ مي
» تواني بھ شناسایي مرگ نایل آیي؟ شناسي، چگونھ مي تو كھ زندگي را نمي«: كنفوسیوس پاسخ داد

  بھ وظایف انسانھا بھ «: ظھار داشتچھ شنید، ا را از فان» خرد چیست«ھنگامي كھ كنفوسیوس سؤال 

توان خرد  این را مي –جدي پرداختن و بھ موجودات روحاني حرمت نھادن، ولي از آنھا دوري گرفتن 
العاده و قدرت نمایي و ھرج و مرج و موجودات روحاني  چیزھاي خارق«اند كھ  روایت كرده» .دانست

از خضوع فلسفي او سخت در رنج بودند و شاگردان » .گرفت گاه مورد بحث استاد قرار نمي ھیچ
در كتاب لي یھ تزه با آب و تاب . بیگمان آرزو داشتند كھ وي اسرار آسمان را براي ایشان بگشاید

بسیار آمده است كھ كودكان ولگرد استاد را بھ سخره گرفتند، زیرا وي اذعان كرد كھ جواب سؤال 
نماید، بھ  تر مي خورشید بھ ھنگام بامداد، كھ درشت آیا«: آن سؤال این است. داند سادة آنان را نمي

اي از فلسفة كنفوسیوس كھ در فلسفة اولي  تنھا نكتھ» زمین نزدیكتر است یا نیمروز، كھ گرمتر است؟
كوشید تا میان قوانین سلوك صحیح و  دید و مي گنجد، این است كھ وي در ھمة نمودھا وحدت مي مي

پنداري كھ من  تسھ، بھ گمانم مي«: كونگ گفت روزي بھ تسھ. بیابد نظامات طبیعت، ھماھنگي پایداري
» آري، اما شاید چنین نباشد؟«: كونگ پاسخ داد تسھ» سپارم؟ آموزم و بھ حافظھ مي بسیار چیزھا را مي

  .براستي ذات فلسفھ جز این نیست» .من جویاي وحدتي كلي ھستم. چنین نیست«: كنفوسیوس گفت

ھرج و مرج عصر خود را ھرج و مرج اخالق . داد را مورد توجھ قرار مي بیش از ھر چیز، اخالق
دربارة صواب و خطا  –دانست و آن را معلول ناتوان شدن عقاید كھن و پخش شكاكیت سوفسطایي  مي
بلكھ باید دانشي   ھاي كھنھ متشبث شد، شمرد، و باور داشت كھ براي درمان آن نباید بھ اندیشھ مي –

لب لباب برنامة . ورد و، با ایجاد زندگي خانوادگي منظم، اخالق را احیا كردبیشتر بھ دست آ
  :توان در دو بند مشھور كتاب آموزش بزرگ یافت كنفوسیوس را مي

خواستند فضیلت اعال را در سراسر شاھنشاھي پخش كنند، نخست امارتھاي خود را  پیشینیان كھ مي
ھاي خود نظام  دن بھ امارتھاي خود نخست بھ خانوادهبراي انتظام بخشی. بخشیدند بخوبي انتظام مي

براي پروردن . پروردند ھاي خود، نخست نفوسشان را مي براي نظام دادن بھ خانواده. دادند مي
كوشیدند تا در  براي پاك كردن قلوب خود، نخست مي. كردند خویشتن، نخست قلوب خویش را پاك مي

نكھ در افكار خویش صادق و صمیمي باشند، نخست براي آ. افكار خویش صادق و صمیمي باشند
  .پژوھش در احوال اشیا است  گسترش دانش زادة. گستردند دانش خود را تا برترین مرز مي

. گرایید از كمال دانش، افكار مردم بھ خلوص مي. سپرد از پژوھش در احوال اشیا، دانش راه كمال مي
از پرورش . یافت نفوسشان پرورش مي  پاكي قلوبشان،از . شد از خلوص افكار آنان، قلوبشان پاك مي

امور امارات قوام   ھایشان، از نظام گرفتن خانواده. گرفت ھایشان نظام مي نفوسشان، خانواده
  .رسید از گردش درست امور امارات، سراسر شاھنشاھي بھ آرامش و بھروزي مي. پذیرفت مي

مة سخنان استاد و شاگردانش را فراموش كنیم ولي اگر ھ. این است شالوده یا جوھر فلسفة كنفوسیوس
كنفوسیوس . توانیم بھ كنھ قضایا راه یابیم و بھ راز زندگي راه بریم یك سخن را بھ خاطر سپاریم، مي

  جھان دستخوش جنگ : گوید مي
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زیرا قوانین وضعي جاي نظام اجتماعي طبیعي   یابد، كارھا درست رتق و فتق نمي. یابد رتق و فتق نمي
خانواده آشفتھ شده و نظام اجتماعي طبیعي را از كف داده است، زیرا مردم . خانواده را گرفتھ است

مردم . توانند كارھاي خانواده را سامان بخشند اند كھ بدون انتظام كارھاي خویشتن نمي فراموش كرده
ادقانھ نیست، نسبت اند، زیرا دلھاشان صافي نیست، زیرا تفكرشان ص از انتظام كارھاي خود دور مانده

تفكرشان صادقانھ نیست، . كنند بھ واقعیت منصف نیستند، و طبایع خود را، بھ جاي ابراز، كتمان مي
زیرا بھ جاي آنكھ، با پژوھش بیطرفانھ دربارة چیزھا، دانش خود را تا برترین مرز بگسترند، مجال 

گر  چنان كھ خواست آنان است، جلوهدھند كھ امیالشان رنگ واقعیتھا را دگرگون كند و قضایا را  مي
اگر افكار آنان . شود اگر مردم جویاي دانش بیغرضانھ باشند، تفكرشان مقرون بھ صدق مي. سازد

اگر قلوب ایشان شستھ شود، . شود قلوب آنان از ھوسھاي آشفتھ شستھ مي  مقرون بھ صدق باشد،
ھایشان خود بھ خود منظم خواھد شد؛ این  دهاگر نفوسشان انتظام یابد، خانوا. یابد نفوسشان انتظام مي

روش نمونھ  –شود  ھم، نھ با وعظ فضیلت مآبانھ یا مجازات شدید، بلكھ با روشي ساده حاصل مي
اگر خانواده بھ این شیوه، بھ میانجي دانش و درستكاري و با راھنمایي عملي، . بودن و سرمشق شدن

. آمیز باشد، یك بار دیگر در جامعھ پدید آید ري موفقیتمنظم گردد، قھرًا چنان نظامي كھ مایة كشوردا
فلسفة . اگر دولت از عدالت و آرامش داخلي بھره برد، ھمة عالم غرق صلح و سعادت خواھد شد

این . كند كھ انسان ددي شكاري است خواھد انسان كامل بھ بار آورد و فراموش مي كنفوسیوس مي
گذارد، یكي  یند و نردباني براي رسیدن بھ آن در دسترس ميگز فلسفھ، كھ مانند مسیحیت ھدفي بر مي

  .از آثار زرین فلسفھ است

   شیوة انسان برتر -4

  قانون زرین –عناصر شخصیت  –تصویري دیگر از خردمند 

كنفوسیوس . اي منظم و بنیاد جامعھ فردي است منظم در خانواده  شود، بنابر این، خرد در خانھ آغاز مي
انسان برتر «لو پرسید كھ  چون تسھ. ن است كھ تكامل نفس بنیاد تكامل جامعھ استبا گوتھ ھمداستا
از خالل » .از طریق پرورش نفس با مراقبت و حرمت«، كنفوسیوس پاسخ داد »چگونھ پدید آمد

را، كھ تركیبي از فیلسوف و  –انسان خردمند  –توان صورت انسان آرماني او  مكالمات كنفوسیوس مي
یكي در نظر سقراط و دیگري در  ابرمرد كنفوسیوس سھ فضیلت دارد كھ، . دست آوردپارساست، بھ 

. عقل، شجاعت، و نیكخواھي: رود نظر نیچھ و سومي در نظر مسیح، فضیلت اعال بھ شمار مي
صادق و بیغرض … . از فقر باكي ندارد. انسان برتر نگران است كھ مبادا بھ حقیقت واصل نشود«

    گوید، ھشیار است كھ، در آنچھ مي… . نھ تبعیض كار  است،

سادگي روستایي  چون سجایا از عمل پیشي گیرند،» .ھمچنانكھ عقل دارد، منش نیز دارد. دانش نیست
و چون عمل و   دھد، آداب و اطوار منشیان دست مي  تر از سجایا باشد، چون عمل چیره نماید،  روي مي

ھوشمند كسي است كھ عقلش بر . آید ر كمال فضیلت بھ بار ميسجایا بھ تساوي بیامیزند، آنگاه انساني د
  .پایة حوادث جھان محسوس استوار باشد

چنین » كند؟ آیا تنھا صداقت كامل نیست كھ انسان برتر را ممتاز مي«. شالودة منش، صداقت است
گي زند» «.گوید سخن مي  كند و، سپس بھ مقتضاي عمل خود، پیش از سخن گفتن، عمل مي«انساني 

وقتي كھ تیر بھ آماج اصابت نكند، تیرانداز علت را در خود : ماند انسان برتر بھ كار تیراندازان مي
. جوید، در دیگران است جوید، در خود اوست و آنچھ انسان پست مي آنچھ انسان برتر مي» «.جوید مي

و » .د نزد مردماننھ از گمنامي خو… شود، انسان برتر از دریافت نیاز خود بھ قدرت پریشان مي… 
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… . اندك گفتار و بسیار كردار است» .متنفر است كھ پس از مرگ نامي از او نماند«با این وصف 
آنچھ انسان برتر را از دیگران … . رساند گوید، و چون سخن گوید، جان كالم را مي بندرت سخن مي

رو و معتدل  و كردار میانھدر گفتار » .توانند كند كردار اوست، كھ دیگران ادراك آن نمي مشخص مي
كند، بیشمار  چیزھایي كھ در انسان تأثیر مي» .جوید است، و در ھیچ كاري از راه اعتدال انحراف نمي

ھمچنانكھ از برابر او   ھاي او تحت انتظام نباشند، چیزھا، ھا و ناخواستھ است، و ھنگامي كھ خواستھ
كند كھ راه او در ھمة نسلھا  انسان برتر چنان تكاپو مي«  .آورند مياو را بھ شكل خود در   گذرند، مي

كند كھ رفتارش در ھمة نسلھا قانوني كلي باشد، چنان سخن  چنان رفتار مي راھي عمومي باشد، 
كنفوسیوس، چھار قرن پیش از ھیكل و پنج قرن  ».باشدنسلھا ھنجاري كلي   گوید كھ سخنش در ھمة مي

استاد . چونگ كونگ دربارة فضیلت كامل سؤال كرد: پذیرد را مي »زرینقانون »  قبل از عیسي،
در آثار كنفوسیوس این اصل كرارًا بھ صورت » .مپسندپسندي بھ دیگران  آنچھ بھ خود نمي«… : گفت

آیا یك مفھوم واحد وجود دارد «: كونگ پرسید تسھ: منفي، و یك بار با یك كلمة مركب، بیان شده است
آیا این كلمھ، معاملة متقابل «: استاد گفت» كھ بتواند در سراسر عمر، قانون عمل محسوب شود؟

» گویي؟ نبود كھ مانند الئوتزه بدي را با نیكي پاسخ دھد، چھ مي با اینھمھ، كنفوسیوس مایل» نیست؟
در آن صورت مھرباني را چھ جواب «: كنفوسیوس با خشونتي بیش از خشونت متعارف خود گفت

  ».دھي؟ آزار را با عدالت جواب ده، و مھرباني را با مھرباني مي

  ز مشاھدة امتیازات دیگرانا. اقتضاي منش انسان برتر ھمدردي سرشار است با ھمة انسانھا

ھر گاه . افتد كھ با آنان برابر شود ھر گاه گرانمایگان را بیند، بھ فكر آن مي. افتد بھ خشم نمي
زیرا كمتر . دھد نگرد و خویشتن را مورد رسیدگي قرار مي بھ درون خود مي  فرومایگان را بیند،

بھ . نھد بھ اھانت و تھمت وقعي نمي. باشیمخطایي در ھمسایگان ما ھست كھ ما از آن سھمي نبرده 
دارد و  فرودستان را خوار نمي. گشاید ولي زبان بھ ستایش ناروا نمي  ورزد، ھمسایگان رأفت و ادب مي

كند، زیرا كسي كھ بھ وقار مردم را پذیرا نشود،  بھ وقار سلوك مي. خیزد بھ جلب نظر فرادستان بر نمي
از تندگویي و چربزباني . مالیم، و در رفتار، صدیق است  تار،در گف. یابد نزد آنان ارجي نمي

حتي . و ھمین راز وقار سادة اوست -كوشا و جدي است، زیرا كار بسیار در پیش دارد. پرھیزد مي
. دارد نسبت بھ دمسازان خود مؤدب است، اما نسبت بھ ھمھ، حتي فرزند خود، اندازه نگاه مي

چنین  - ماند ارسطو مي» انسان بزرگ اندیشة«كھ سخت بھ  -كنفوسیوس مشخصات انسان برتر را
  :كند خالصھ مي

كوشد تا درست  ھنگام بھ كاربردن چشمانش، مي. انسان برتر نھ چیز دارد كھ در خور تأمل عمیق است
كوشد تا پاس حرمت دیگران  در معاشرت، مي. مشتاق است كھ رأفت در سیمایش جلوه كند… . ببیند

در مورد . كوشد تا دقتي مؤدبانھ مبذول دارد در كارش، مي. كوشد تا صدیق باشد يدر تكلم، م. بدارد
. اندیشد وقتي كھ خشمگین است، بھ عواقب خشم خود مي. كوشد تا از دیگران بپرسد آنچھ شك دارد، مي

  . شود وقتي كھ منفعتي در پیش دارد، از تقوا غافل نمي

  سیاست كنفوسیوس -5

سوسیالیسم و  - موسیقي و آداب -عدم تمركز ثروت -ز روي سرمشقحكومت ا -حق حاكمیت مردم
  انقالب 
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تواند نظام خانواده را باز گرداند و دولت را  بھ نظر كنفوسیوس، ھیچ كس، جز مرداني این گونھ، نمي
جامعھ بر فرمان بردن كودكان از پدران و مادران، و اطاعت زن از شوھر قائم . بھ راه صالح اندازد

تنھا یك امر از این قانون اطاعت برتر . آید از اینھا نشاني نباشد، ھرج و مرج فرا مي است، و چون
تواند آنان را بحق نكوھش  چون بھ خدمت والدین برخیزد، مي«فرزند . است، و آن قانون اخالق است

د، ولي افزای چون دریابد كھ آن را بھ قبول اندرز او رغبتي نیست، بر شدت تكریم مي. كند، اما بآرامي
  …. پوشد از قصد خود چشم نمي

ھرگاه فرمان پدر یا امیر ناصواب باشد، باید فرزند در برابر پدر خود ایستادگي ورزد، و وزیر در 
ھاي نظر منسیوس دانست كھ  توان یكي از پایھ  این سخن را مي» .مقابل خداوندگار خویش بایستد

  .شده استانقالب حقي االھي است كھ بھ مردم داده : گوید مي

توانست بآساني بپذیرد كھ خون سالطین  وي احتماال نمي. توان انقالبي بھ شمار آورد كنفوسیوس را نمي
با این وصف، در كتاب . گیرند، فرقي ندارد شورند و جایشان را مي با خون كساني كھ بر آنان مي

دل مردم بروند، مقرب شانگ از [ دودمان] پیش از آنكھ سالطین «: ھا با شھامت كافي نوشت چكامھ
  مشیت بزرگ . از خاندان شانگ عبرت بگیرید. خدا بودند

كانون مسلم و واقعي حاكمیت سیاسي، مردمند، زیرا ھر حكومتي كھ از اعتماد «. ماند صرفًا ثابت نمي
  ».كند بھره شود، دیر یا زود سقوط مي آنان بي

باید خوراك و وسایل : ومت سھ چیزندلوازم حك«: استاد گفت. كونگ دربارة حكومت سؤال كرد تسھ
اگر ترك یكي از این «: كونگ گفت تسھ» .جنگي كافي باشد و مردم بھ حاكم خود اعتماد داشتھ باشند

كونگ باز  تسھ» .وسایل جنگي«: استاد گفت» سھ ضرورت یابد، كدام را باید در ابتدا رھا كرد؟
: استاد پاسخ داد» كدام را باید كنار گذاشت؟ اگر ترك یكي از آن دو ضرورت دیگر الزم آید،«: پرسید

از دیرگاه مرگ نصیب آدمیان بوده است؛ اما اگر مردم بھ حكام خود ایمان . خوراك را كنار گذار«
  » .نداشتھ باشند، دولت را قوامي نیست

از این . بنا بر نگرش كنفوسیوس، شالودة حكومت، ھمانند بنیاد منش انساني، صداقت و اخالص است
حاكم باید نمونة عالي سلوك باشد تا مردم نیز، از راه . حكمران نیكو سرمشقي است براي مردم رو

  .تقلید، بھ رفتار صواب كشانیده شوند

گویي در باب كشتن مردم كژآھنگ،  چھ مي«: كانگ دربارة حكومت از كنفوسیوس چنین پرسیده كي
امور حكومت، چرا باید دست بھ در راندن «: كنفوسیوس پاسخ داد»محض مصلحت مردم راسترو؟

رابطة مھتران و . كشتن زني؟ ھوسھاي خود را بھ آنچھ خیر است مختص كن تا مردم نیكو گردند
وزد، علف باید در برابر آن خم  وقتي كھ باد بر علف مي. كھتران ھمچون رابطة بادو علف است

د بر جاي خود قائم است و ھمة ماند كھ خو كند، بھ ستارة قطبي مي كسي كھ با تقوا حكومت مي… شود
كي كانگ پرسید كھ چگونھ باید مردم را برانگیخت تا حاكم خود را » .گرایند اختران فراسوي آن مي

حاكم باید با وقر و متانت بر «: استاد گفت. گرامي دارند و بھ او وفادار باشند و بھ تقوا روي آورند
. باید نسبت بھ ھر كس پدرانھ و مشفقانھ رفتار كند .آنگاه بر او حرمت خواھند نھاد. مردم سلطھ ورزد

آنگاه آنان با . باید نیكان را برتري بخشد و ناالیقان را تعلیم دھد. آنگاه نسبت بھ او وفادار خواھند بود
  ».اشتیاق در پي فضیلت خواھند رفت
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راسترو را «. ایجاد سرمشق خوب اولین ضرورت حكومت است، و انتصاب خوب دومین ضرورت
روي  در كتاب آیین میانھ» .توان راست كرد بھ این شیوه، كج را مي. بھ كار گمار و كجرو را كنار گذار

چنین مردان را باید در پرتو . است] شایستھ[مردان [ انتخاب]گرداندن حكومت وابستھ بھ «: آمده است
پاك كند و مردم آیا حكومت مردان را توان آن ھست كھ دولت را » .بھ بار آورد[ حاكم]منش شخص 

را بھ تمدن واالتري كشاند؟ حكومت مردان برتر، براي نیل بھ این ھدفھا، باید دست كم در طي یك 
مردان برتر باید، تا : اي كارھا زند اي كارھا خودداري ورزد و، برعكس، دست بھ پاره نسل از پاره

ستاوردھاي خارجي مستقل مرز امكان، از وابستگي بھ بیگانگان دوري گیرند و دولت خود را از د
باید از تجمل دربارھا بكاھند و خواستار . گردانند كھ ھرگز براي آن دستاوردھا بھ جنگ وسوسھ نشوند

  تمركز ثروت عامل پراكندن مردم است، ولي پراكندن ثروت «بسط دامنة توزیع ثروت باشند، زیرا 

الفكر را از آموختن  باید مردم متوسط» .رود براثر تعالیم، تمایز طبقات از میان مي«بگسترند، زیرا 
چون كسي موسیقي را درست فرا «. درسھاي عالي ممنوع داشت، ولي موسیقي را بھ ھمگان آموخت

گیرد و دل و جان خود را با آن ھمنوا سازد، بسھولت بر قلب پرخلوص و آرام و سالم و طبیعي دست 
بھ تنظیم موسیقي … اصالح آداب این است كھبھترین راه … رسد یابد، و بھ بركت آن بھ سرور مي مي

نیكخواھي قرن … . ھیچ كس نباید آداب و موسیقي را دمي از نظر دور دارد… .شودمملكت توجھ 
  » .موسیقي، و پرھیزگاري مالزم آداب نیكوست

آداب نیكو عنایت كند، زیرا ھنگامي كھ آداب بھ تباھي افتند، ملت ھم راه تباھي  حكومت باید بھ
بخشد، و شخصیت را از لطف رفتار  آیین مردمداري وجوه بیروني منش را قوام مي. سپرد مي

آیین مردمدادي «در عرصة سیاست، . كنیم شویم كھ مي ما ھمان مي. گرداند ور مي بزرگمردان بھره
كسي كھ خاكریز و بند كھن «و » كاریھاي شیطاني ن سدي است در مقابل افراطبراي مردم ھمچو

چنان » .را بیھوده انگارد و از میان بردارد، بیگمان از آفات طغیان آب مصون نخواھد ماند] رود[
سخناني كھ گرچھ روزگاري  -افكند نماید كھ این سخنان استاد خشمگین ھنوز ھم در گوشھا طنین مي مي

  .ده شدند، باز بر اثر انقالب از حرمت افتادندبر سنگ كن

با اینھمھ، كنفوسیوس نیز براي خود ناكجاآباد و رؤیاھاي شیرین داشت، و از این رو با برخي كسان 
دانستند و، بھ امید  نصیب مي بي» نمایندگي خدا«و » مشیت بزرگ«كھ سلطنت آن عصر را از فیضان 

سرانجام بھ صورت یك تن . كوشیدند، ھمداستان شد نظامي بھتر، در انھدام نظام موجود مي
  :سوسیالیست درآمد و بھ مرغ خیال بال و پر داد

چون اصل بزرگ ھمانندي بزرگ استیال یابد، سراسر جھان بھ صورت یك جمھوري درآید؛ مردان 
د بااستعداد و فضیلت و لیاقت را برگزینند؛ صادقانھ، براي توافق، گفتگو كنند و صلح عمومي پدی

بھ این شیوه، مردم تنھا والدین خود را والدین خود ندانند، و تنھا كودكان خود را كودكان خود . آورند
سالخوردگان تا ھنگام مرگ از وسایل معاش برخوردار گردند، میانساالن بھ كار اشتغال . نشمرند

ن و علیالن از مراقبت بیوگان و یتیمان و بیفرزندا. گیرند ورزند، و جوانان از لوازم نشو و نما بھره
ھمھ بھ تولید ثروت پردازند و . حقوق ھر مرد محفوظ، و فردیت ھر زن محترم باشد. محروم نمانند

چون از كاھلي . دور ریختن آن را نپسندند، اما براي كامراني، در نگاھداري ثروت، اھتمام نورزند
ھ این طریق تدابیر خودپرستانھ سركوب ب. بیزارند، كار كنند، ولي، در كار، تنھا منافع خود را نجویند

در نتیجھ، درھاي . جو بھ ظھور نرسند دستان و خائنان فتنھ شوند و توان تظاھر نیابند و دزدان و كج
  .دھم نام مي» ھمانندي بزرگ«خارجي گشاده مانند و بستھ نشوند، این است دولتي كھ بدان 
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ارزش آنان در زمان  - نواقص آیین كنفوسیوس - گرایان نان بر قانونغلبة آ -گراي دانشمندان كنفوسیوس
  ما 

فلسفة او صورتي عملي و سیاسي . موفقیت كنفوسیوس، با آنكھ بعد از مرگ او ظاھر شد، كامل بود
با این وصف، در نظر چینیان سخت . داشت، ولي پس از او كسي درصدد تحقق و اعمال آن برنیامد

ردان فرھنگ بھ فرھنگي بودن خود قانع نیستند، حكیمان قرنھاي بعد نظریة از آنجا كھ م. ارج یافت
پس نحلة كنفوسیوس گرایان، . اي براي كسب نفوذ و مقام پیش كشیدند كنفوسیوس را بھ عنوان وسیلھ

 -اي نیرومندتر از آن نبود، بھ وجود آمد و، براي تعلیم فلسفة استاد كھ در سراسر شاھنشاني چین، نحلھ
ورت كھ از شاگردان او رسیده و بھ وسیلة منسیوس گسترش یافتھ و در جریان زمان بھ دست بدان ص

ھاي انحطاط  این مدارس، در طي سده. مدارس بسیار برپا كرد - ھزاران دانشور دستكاري شده بود
سیاسي، بھ عنوان مراكز فكري چین برقرار ماندند و تمدن را زنده نگاھداشتند، ھمچنانكھ، پس از 

  .ط روم، راھبان مسیحي بخشي از فرھنگ باستان را در عصر ظلماني اروپا پاسداري كردندسقو

. برخورد كرد» گرایان قانون«قیادت فیلسوفان كنفوسیوسي در جھان سیاست با مخالفت گروھي بھ نام 
كام گفتند كھ سرمشق بودن ح گرایان، كھ چند گاھي توانستند سیاست دولت را قالبریزي كنند، مي قانون

اندازد، و این اصول خیالي در تاریخ  نھادي مردم، حكومت را بھ خطرات بسیار مي و تكیھ بر نیك
. آنچھ ضرورت دارد نشاندن حكومت قانون است بھ جاي حكومت افراد. اي بھ دست نداده است نتیجھ

فشار، مراعات باید قوانین را بر مردم تحمیل كرد تا طبیعت ثانوي آنان گردد، و خود بھ خود و بدون 
بھ نظر قانون گرایان، مردم آنچنان ھوشمند نیستند كھ درست بر خود حكومت كنند، و مسلمًا . شود

حتي سوداگران ھم چندان ھوشي ندارند و غالبًا، بھ زیان دولت، بھ . سلطة اشراف بھ سود آنان است
اید در آن باشد كھ سرمایھ را گرایان، صالح دولت ش از دیدگاه برخي از قانون. دوند دنبال سود خود مي

از دست افراد خارج كند و داد و ستد را در انحصار خود گیرد و از نوسان قیمتھا و تمركز ثروت 
  .این گونھ نظرھا بارھا در تاریخ چین رخ نموده است. ممانعت كند

چنانكھ خواھیم دید، . گرایان با كنفوسیوس گرایان، عاقبت آیین كنفوسیوسي پیروز شد در جدال قانون
گرایان بود، براي پایان دادن بھ نفوذ  تي، كھ وزیر اعظمش از قانون ھوانگ فغفور نیرومند، شي

از زور اما معلوم شد كھ قدرت كالم . كنفوسیوس، سوختن ھمة كتابھاي كنفوسیوسي را فرمان داد
دست بھ سوختن آنھا زد، براثر عداوت او، » نخستین خاقان«ھمان كتبي كھ : شمشیر بیشتر است

  پس از آنكھ . گرانبھا و مقدس بھ شمار آمدند، و بسا مردان براي حفظ آنھا شربت شھادت نوشیدند

آنھا را منصب  ھا بیرون آورد و طالبان فغفور خردمندتري بھ نام ووتي كتب كنفوسیوس را از نھانخانھ
داد و، از طریق بھ كاربستن عقاید و روشھاي كنفوسیوس در زمینة تربیت جوانان و كشورداري، 

در دورة سلطنت ھان، بنابرفرمانھاي سلطنتي، بھ . خاندان خود، یعني دودمان ھان، را نیرومند ساخت
نقش كردند و آیین  احترام كنفوسیوس، مراسم قرباني برپا داشتند و كتابھاي كالسیك را بر سنگ

این آیین، كھ چندگاھي دچار رقابت آیین تائو و . كنفوسیوس را بھ صورت دین رسمي كشور درآوردند
الشعاع آیین بودا شد، بار دیگر بھ دست سالطین دودمان تانگ عظمت یافت، و فغفور   زماني تحت
یوس برافرازند و حكیمان و تسونگ، فرمان داد كھ در ھر شھر و دھي معبدي بھ نام كنفوس بزرگ، تاي

در عھد دودمان سونگ، نحلة پرشور جدیدي بھ نام . ساالران بھ نام او قرباني كنند دیوان
نوكنفوسیوسیان ظھور كرد و، با تفاسیر فراواني كھ بر كتب كالسیك نوشت، فلسفة استاد را در سراسر 
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نظریة كنفوسیوس از زمان  بر روي ھم،. خطة خاور دور گسترد و در ژاپن نیز جنبشي برانگیخت
فراآمدن دودمان ھان تا زمان فروافتادن سلسلة منچو، یعني مدت دو ھزار سال، ذھنھاي چینیان را 

  .قالبریزي و مسخر كرد

زیرا، در طي نسلھا، . توان بھ عنوان تاریخ نفوذ كنفوسیوس بھ نگارش درآورد تاریخ چین را مي
رو آنھا را  اند، و تقریبًا ھمة جوانان مدرسھ بھ شمار آمدهھاي كنفوسیوس متنھاي درسي مدارس  نوشتھ

كاري زاھدانة خردمند باستان در خون مردم رخنھ كرده و عظمت  از این رو محافظھ. اند بھ یاد سپرده
بھ . و عمقي كھ در كشورھاي دیگر یا در تاریخ جھان برابرھایي ندارد، بھ ملت چین بخشیده است

ین بھ حیات اجتماعي متعادلي دست یافتھ است، آموزش و خرد را با بركت این فلسفھ است كھ چ
آمیز نگریستھ است، فرھنگي پر وقر و بادوام بھ بار آورده و توانستھ است  دیدگاني سخت ستایش

مدنیت خود را چندان نیرومند سازد كھ در برابر ھر ھجومي جان بھ در برد و ھر مھاجمي را بھ 
ش قھرمانیي كھ براي تبدیل توحش طبیعي بھ تمدن انساني مبذول شده چنین تال. ھیئت خود درآورد

امروز نیز ھر ملتي كھ، بر اثر آموزش و . است، تنھا در دین مسیحي و آیین بودایي ھمانند دارد
پرورش خشك عقلي و قوانین اخالقي انحطاطي و تضعیف تاروپود منش فردي و ملي، دستخوش 

  .شنا كردن جوانان با فلسفة كنفوسیوس بھ كف نخواھد آوردبیساماني شود، دارویي بھتر از آ

تواند بھ خودي خود خوراك كاملي باشد، و تنھا در خور ملتي است كھ  با اینھمھ، فلسفة كنفوسیوس نمي
اما براي كشوري . باید براي نجات خویش از ھرج و مرج و ناتواني و تحصیل نظم و قدرت تالش كند

اي قیدي بیش نیست، و  للي، ناگزیر از تغییر و تكامل باشد، چنان فلسفھالم كھ، بھ سبب رقابت بین
قوانین مردمداري كنفوسیوس، كھ ھدفش پرورش منش انساني و نظام اجتماعي است، قالبي سخت 

در آیین كنفوسیوس، خشونت . آورد تنگ است و ھر فعالیت حیاتي را بھ صورتي مقرر و الیتغیر درمي
كند، و فضیلت چنان مورد تأكید  كھ غرایز طبیعي بشر را بشدت سركوب مياي وجود دارد  زاھدانھ

  .رود است كھ شور نوزایي از میان مي

   

كنفوسیوس براي لذت و شوق جوشش زندگي ھیچ امكاني باقي نگذاشتھ و بھ رفاقت و عشق مجالي 
آیین ملت چین را بھ این . آیین كنفوسیوس یكي از عوامل خمود و مذلت زن چیني است. اندك داده است
قدر كھ بھ سود صلح بوده است، با ترقي  كاري ھمان كاري كشانده است، و این محافظھ مغاك محافظھ

  .منافات داشتھ است

. توان یك تن را مسئول سیر فكري بیست قرن دانست نمي. كنفوسیوس را نباید مسئول ھمة اینھا دانست
است كھ، بھ نیروي یك عمر تعقل، چراغي در راه  آنچھ ما از یك متفكر تنھا انتظار داریم این

اگر بھ ھنگام . اند و اندكند كساني كھ در این باره از كنفوسیوس پیشي گرفتھ -ھاي ما برافروزد اندیشھ
خواندن آثار او بھ یاد آوریم كھ، با وجود پیشرفت دانش و تغییر اوضاع، ھنوز بسیاري از آن آثار بھ 

توان از فلسفة او راھنمایي گرفت، آنگاه خشكي   در دنیاي معاصر ھم مي قوت خود باقي ھستند و حتي
چي، كھ رسم پرستش  بریم و با نوادة زاھدش، كونگ ناپذیر او را از یاد مي و كمال طلبي تحمل

  : شویم كنفوسیوس را پایھ گذاشت، ھمداستان مي

 -ویي كھ آنان نیاكانش بودندتو گ - ھاي یو و شوین را بھ میراث گذاشت نظریھ) كنفوسیوس(ني  چونگ
در باال با ادوار . را باز نمود و آنھا را انگارة كار خود گردانید» وو«و » ون«و با ظرافت قواعد 

  .فلكي ھماھنگ شد و در پایین با آب و خاك سازگاري یافت
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دارند و در بردارند و  توان بھ آسمان و زمین تشبیھ كرد كھ ھمة چیزھا را نگاه مي او را مي
توان بھ چھار فصل ھمانند كرد كھ بنوبت فرا  او را مي. سازند دھند و ناچیز مي الشعاع قرار مي تحت

  …. گیرند توان با مھر و ماه سنجید كھ پس از یكدیگر تابندگي مي او را مي. رسند مي

آید، و ھمة  فراگیر است و پھناور ھمچون آسمان، ژرف و كوشا ھمچون چشمھ، مانندگرداب فرا مي
كند، و ھمة مردم از  عمل مي. دارند گوید، و ھمة مردم باورش مي سخن مي. گذارند ردم حرمتش ميم

  .شوند او خشنود مي

در ھر جا كھ كشتي . رسد مي گذرد و بھ ھمة طوایف بربري مي» ملك میانین«بنابراین، شھرت او از 
ورزند و  آسمانھا سلطھ مي كند، در ھر جا كھ رود، در ھر جا كھ قدرت انسان رخنھ مي و ارابھ مي

ھمة  -افتد درخشند، در ھر جا كھ شبنم فرو مي زمین نگاھدارنده است، در ھر جا كھ خورشید و ماه مي
از این رو گفتھ . دارند غل و غش، او را بزرگ و گرامي مي زنند، بي كساني كھ خون دارند و دم مي

  » .او ھمپایة خداست«: شده است

III – ارشیستھاسوسیالیستھا و آن  

مرداني مانند ھوي . پس از كنفوسیوس، مدت دو قرن جدالھاي پرشور و بدعتھاي كفرآمیز درگرفت
لونگ كھ لذات فلسفھ را كشف كرده بودند، منطق را بھ بازي گرفتند و انبوھي  تزه و كونگ سون

تراع رسیدند، اخ ، كھ در تنوع و دقت بھ پاي براھین زنون یوناني مي)قضیة شگرف(پارادوكس 
ھایي كھ بنارس و آتن كانون فیلسوفان بودند، فیلسوفان چیني در شھر لویانگ،  در ھمان سده. كردند

  پایتخت چین، گرد آمدند و، با ھمان آزادگویي و آزاد 

سوفسطاییان، كھ . اندیشي كھ آتن را مركز عقلي دنیاي مدیترانھ گردانید، بھ بحث و فحص پرداختند
نام گرفتھ بودند، در پایتخت انبوه شدند تا بھ تعلیم و ترویج فن » لسوفان گمراهفی«كیا یعني  ھنگ تسونگ

تزه، بزرگترین پیروالئوتزه، و  منسیوس، وارث جبة كنفوسیوس، و چوانگ. اغواگري بپردازند
  .تزه، منادي شر نخستین و موتي، پیامبر محبت جھاني، بھ لویانگ شتافتند شون

  موتي دیگرگراي -1

  دوست قدیم حي و صلحمنطقي و مسی

داشت و با شادي ھمة وجودش را از  موتي ھمة مردم را دوست مي«: گوید منسیوس، دشمن موتي، مي
مانند كنفوسیوس، اھل لو بود و اندكي پس از مرگ آن » .انداخت سر تا پا براي خیر انسان بھ رنج مي

كھ، با ترغیب مردم بھ  فلسفة غیرعملي كنفوسیوس را محكوم كرد و كوشید. خردمند شھرت یافت
ترین استداللیان  موتي یكي از اولین منطقیان و سرسخت. دوست داشتن یكدیگر، فلسفة نویي فراھم آورد

  :چین بود، و مسئلة منطق را با سادگي عظیم بیان كرد

  :خوانم اینھاست آنچھ من سھ قانون استدالل مي

   .ندترین مردان گذشتھ بیاببنیاد را كجا بیابم؟ آن را در مطالعة آزمایشھاي خردم.1
   .چگونھ آن را مورد بررسي قرار دھم؟ واقعیتھاي آزمایشھاي موجود مردم را مشاھده كن.2
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چگونھ آن را بھ كار بندم؟ آن را بھ صورت قانون و رویة حكومتي درآور و ببین كھ آیا بھ .3
  . انجامد یا نھ رفاه دولت و مردم مي

كرد كھ، چون مردم مدعي دیدن اشباح و ارواح ھستند، اشباح و موتي بر این پایھ باال رفت و اعالم 
نظر كنفوسیوس را دربارة عالم باال، كھ نظري سرد و عاري از مھر بود، سخت . ارواح وجود دارند

اي سودمند  مانند پاسكال، دین را قمار یا معاملھ. مورد اعتراض قرار داد و براي خدا تشخص قایل شد
ایم؛ و  كنیم، اگر از كار ما آگاه باشند، معاملة سودمندي كرده برایشان قرباني مينیاكاني كھ ما : دانست

بستگان «آورند كھ  اگر مردة محض و از قربانیھاي ما بیخبر باشند، باز قربانیھاي ما مجالي فراھم مي
  » !و ھمسایگان خود را گرد آوریم و در خوردنیھا و نوشیدنیھاي نذري سھیم گردانیم

زیرا اگر . كند كھ محبت ھمگاني تنھا راه حل مسائل اجتماعي است وه، موتي احتجاج ميبھ ھمین شی
چون مردان یكدیگر را دوست بدارند، نیرومندان ناتوانان را «. تحقق یابد، بیشك ناكجاآبادي بھ بار آید

ند گفت، شكار نخواھند كرد، كثیر بھ غارت قلیل برنخواھد خاست، توانگران بھ تھیدستان دشنام نخواھ
  نجیبزادگان نسبت بھ فرومایگان گستاخ نخواھند بود، و 

جویي  از آزمندي یك كودك تا غلبھ - سرچشمة ھمة بدیھا» .فریبكاران بر ساده دالن مسلط نخواھند شد
افتد كھ در ھمھ جا دزد یك خوك را محكوم و  موتي بھ حیرت مي. خودخواھي است -یك شاھنشاھي

موتي، . لي دزد یك كشور، نزد قوم خود، قھرمان است و سرمشق آیندگانكنند، و معموال مجازات مي
) آنارشیسم(گرایي  اش بھ آشوب زدگي خود، چنان از ذات دولت انتقاد كرد كھ نظریھ بھ اقتضاي صلح

دھند كھ روزگاري  نویسندگان زندگینامة او بھ ما اطالع مي. نزدیك شد و صاحبان نفوذ را ترسانید
بھ منظور آزمایش نردباني كھ براي ھجوم بر قالع و استحكامات ساختھ بود، در  مھندس حكومت چو،

صدد یورش بھ امارت سونگ برآمد، ولي موتي توانست او را با، تعلیم نظریة محبت و صلح جھاني، 
اما از . خواستم امارت سونگ را تسخیر كنم پیش از دیدن تو مي«: مھندس گفت. از آن كار باز دارد

» .گر بر سر موضوعي غیرعادالنھ مرا ناگزیر از چنین كاري كنند، زیر بار نخواھم رفتاین پس، ا
در راه صواب . اي اكنون از من ستده اگر چنین است، گویي كھ امارت سونگ را ھم «: موتي پاسخ داد

  » .ھمچنان پیش رو تا من سراسر جھان را بھ تو دھم

با این . خندیدند مي  آمیز موتي ، بھ پیشنھادھاي مھربازان لویانگ كنفوسیوس گرایان، ھمانند سیاست
دو . پرستان بود وصف، موتي نیز براي خود پیرواني داشت و آراي او مدت دو قرن درحكم دین صلح

لونگ، براي خلع سالح، پا در میدان مبارزة اجتماعي  پینگ و كونگسون تن از شاگردان او، سونگ
رفت، از منظر دیگري كھ بھ دیدگاه  ادان عصر خود بھ شمار ميفي، كھ از بزرگترین نق ھان. گذاشتند

ماند، براین جنبش خرده گرفت و استدالل كرد كھ تا عمال بالھاي محبت جھاني بر مردمان  نیچھ مي
تي فرمان معروف خود را  ھوانگ ھنگامي كھ شي. گسترده نشود، جنگ ھمچنان داور ملل خواھد بود

. ابھاي آیین موتي نیز ھمراه كتابھاي آیین كنفوسیوس بھ آتش سپرده شدبراي كتابسوزان صادر كرد، كت
  . ھا نرستند ولي آثار این دین جدید، برخالف آثار كنفوسیوسي، از كام شعلھ

  یانگ چوي خودگراي  -2

  بحث شر - جو یك جبري لذت
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چو، كھ دربارة او  یانگ. در بحبوحة این كشاكش، نظریة دیگري در میان چینیان رواج فراوان یافت
جز از زبان دشمنانش خبري بھ ما نرسیده است، با بیاني متناقض، اعالم داشت كھ حیات پر از رنج 

كور  ھاي بیچارة نیروھاي خدا و عقبي وجود ندارند، و مردم بازیچھ. است و ھدف اصلي آن، لذت
اند و جبرًا تبار و منش تغییرناپذیري بر ھر فرد تحمیل  این نیروھا انسانھا را ساختھ. طبیعي ھستند

  پذیرد و فریفتة الطایالت كنفوسیوس و موتي  شكایت مي مرد خردمند سرنوشت خود را بي. اند كرده

ني و ھم كودكاني است دارند؛ عشق ھمگا دالن روا مي اخالق، فریبي است كھ زیركان برساده: شود نمي
اي است واھي، و ابلھاني كھ  كھ از ھمستیزي عمومي، یعني ناموس حیات، بیخبرند؛ و نیكنامي بازیچھ

كشند و،  نیكان در زندگي، ھمانند بدان، رنج مي. بندند پردازند، از آن طرفي نمي بھاي سنگین آن را مي
از طرفداران   ، بر خالف پندار كنفوسیوس،خردمندترین مردان كھن. رسند كمتر از بدان، بھ خوشي مي

پرستان ھشیاري بودند كھ، از بخت خوش، پیش از زمان قانونگذاران  بلكھ نفس  اخالق حكومت نبودند،
راست است كھ گاھي بدكاران نامي بد از . و فیلسوفان زیستند و از ھمة لذات غریزي برخوردار شدند

براي دریافت این نكتھ، . رساند سیبي بھ استخوانھاي آنان نميگذارند، ولي این بد نامي آ خود بھ جا مي
  :سرنوشتھاي نیكان و بدان را در نظر آورید

، بدترین [سین]یھ و چو  و چي ھمھ برآنند كھ شوین و یو و كنفوسیوس، ستایش انگیزترین مردان، 
  .بودنداشرار 

. شوین ناگزیر بود كھ در جنوب رود ھو زمین را شخم زند و در كنار دریاچة لي سفالگري كند
توانست براي دھان و شكم خود خوراكي  حتي نمي. بردند اندامھایش حتي از آسایش موقت نصیب نمي

وقتي … . عالقة برادر و خواھرنھ مھر پدر و مادر او را دست داد، نھ . خوشایند و پوشاكي گرم بیابد
چون ناالیق از كار  پسرش شانگ. كھ بر تخت نشست، عمرش از نیمھ گذشتھ و دانش او زایل شده بود

در آغوش اندوه جان داد؛ از میرندگان، ھیچ كس . درآمد، و خود سرانجام ناگزیر از ترك سلطنت شد
  …. مانند او حیاتي تباه و زھرآگین نداشت

اما نتوانست او را بھ عرصة رشد . فرزندي یافت. خود را صرف عمران اراضي كردیو تمام نیروي 
پیكرش بھ خمیدگي و پژمردگي گرایید، و پوست دستھا و پاھایش . خانة خود را بدرود گفت. رساند

در . اي محقر اقامت گزید چون بھ سلطنت رسید، با جامھ و كاله مجلل در خانھ. دار گردید كلفت و پینھ
  …. آلوده و پرمرارت نداشت از میرندگان، ھیچ كس مانند او حیاتي غم. ندوه جان دادآغوش ا

. كنفوسیوس راه و رسم حكام و سالطین باستان را دریافت و بھ دعوتھاي امیران زمان خود لبیك گفت
در سونگ، درخت را بر سر او سرنگون كردند؛ در خاك وي، آثار قدمش را زدودند؛ در شانگ و 

مورد بیمھري یانگ ھو قرار گرفت؛ … د اعال خوارش داشتند؛ در چان و چي، مطرود شد، چو، بھ ح
  …. در آغوش اندوه جام داد؛ از میرندگان، ھیچ كس مانند او حیاتي پر دغدغھ و شتابزده نداشت

این چھار خردمند، كھ در حیات خود روزي بخوشي نزیستند، پس از مرگ شھرتي یافتند كھ ھزاران 
در بزرگداشت . گذارد اما كسي كھ در بند واقعیتھا باشد، بھ شھرت وقعي نمي. خواھد آورد قرن دوام

نیكنامي براي آنان ھمان ! نیستند كھ بدانند –بھ آنان پاداش ده ! نیستند كھ دریابند –آنان اھتمام ورز 
  .است كھ براي تنة درخت یا كلوخ زمین

خرد آن . اورنگ شاھي از آن او بود. یار دست یافتچي یھ بر ثروت متراكم نسلھاي بس] از آن سو،[
  چندان قدرت داشت كھ. داشت كھ ھمة زیردستان را زبون سازد
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ھر چھ بھ . داد خواستند، تن در مي بھ لذاتي كھ چشم و گوش مي. توانست تمام جھان را بلرزاند مي
و حیاتي پر جالل و كامران در گذشت؛ از میرندگان، ھیچ كس مانند ا. كرد ، مي  رسید فكرش مي

چندان . اورنگ شاھي از آن او بود. بر ثروت متراكم نسلھا دست یافت] سین[چو . آمیز نداشت  جنون
عواطف خود را در كاخھاي گوناگونش سیراب … . توانست كرد خواست مي قدرت داشت كھ آنچھ مي

مردمداري و  گاه بر سر گرفت، ھیچ در شبھاي دراز لگام از ھوسھاي خود بر مي. ساخت مي
میرندگان، ھیچ كس مانند او حیاتي   كامران از میان رفت؛ از ھمة. جویي، كام خود را تلخ نكرد حق
  .بندوبار نداشت بي

كار در حیات خود از بر آوردن آرزوھاي خویش سرمست بودند، و پس از مرگ بھ شرارت  این دو تبھ
آنان را بھ زشتي یاد . آید نیكنامي بھ دست نميچیزي است كھ از [ لذت]اما واقعیت . و ستم نامور شدند

بدنامي براي آنان ھمان است كھ براي تنة ! نخواھند دانست –آنان را بستا ! در نخواھند یافت –كن 
  .درخت یا كلوخ زمین

پر ارجترین متفكران چین را  –! این عمل ارتجاعي –زمان ! ھا كجا و سخنان كنفوسیوس كجا این گفتھ
اگر : شاید ھم حق با زمان باشد. رده و بقیھ را بھ ورطة ارواح فراموش شده رانده استبراي ما حفظ ك
تنھا پاسخي كھ در خور . توانست دیر گاھي دوام آورد بشریت نمي چو بسیار بودند،  ھمفكران یانگ

ھ، آورد، و بدون وجود جامع این است كھ اگر افراد قیود اخالقي را نپذیرند، جامعھ دوام نمي اوست، 
ضامن زندگي ما   گذارند، محدودیتھایي كھ ما را در فشار مي. وجود افراد تكامل یافتھ نامقدور است

بھ اعتقاد برخي از مورخان، یكي از علل بیساماني و پریشاني جامعة چین در قرنھاي چھارم و . ھستند
ھ براستي، مانند دكتر ك –منسیوس . اي چون فلسفة یانگ چو است ھاي خودگرایانھ م ھمانا فلسفھ سوم ق

با شدت و   بر ضد لذت طلبي یانگ چو و ھمچنین خیال پردازي موتي، –جانسون، نقاد عصر خود بود 
  :و این ھم عجیب نیست . حدت، زبان بھ اعتراض گشود

درخواھي   اگر بھ گفتگوھاي مردم گوش فرا دھي،. گیرند سخنان یانگ چو و موتي جھان را فرا مي
، و »ھر كس براي خودش«: گوید یانگ مي. ي پیرو نظر یكي از این دو حكیم استیافت كھ ھر گروھ

، و »ھمھ را یكسان دوست بدار«: گوید مو مي. بنابر این بھ حقوق سلطان نسبت بھ مردم معترف نیست
با   اگر حقوق شاه و پدر را از دیده دور داریم،. ورزد بنابراین از مھر شدید فرزند بھ والدین غفلت مي

ھایم فرقي نخواھیم داشت، و اگر این نظریات دفع نشود و آراي كنفوسیوس جذب نگردد، سخنان فاسد ب
  .اینان مردم را بھ گمراھي كشد و راه خیر و صواب را مسدود سازد

كنم كھ بھ دفاع نظریات خردمندان پیشین برخیزم و با  من از اینھا وحشت دارم و بر خود ھموار مي
ریزم تا چنین سخنوران تباھكاري خودنمایي  گوییھاي آنان را بھ دور مي رزهھ. یانگ و مو بستیزم

  .خردمندان آینده كالم مرا تغییر نخواھند داد. نتوانند
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منسیوس و  - یگانھ خراج –آیا انسانھا طبعًا نیكوكارند؟  - فیلسوف درمیان شاھان - یك مادر نمونھ
  انقالب حق –سودجویي  - كمونیستھا

ھاي فلسفة چین، از لحاظ شھرت، پس از كنفوسیوس قرار دارد، از خانوادة  منسیوس كھ در سالنامھ
. تزه، یعني مانگ استاد، تبدیل شد كو بھ مانگ كھنسال مانگ بود و، بھ فرمان پادشاه، نامش از مانگ
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گردانیدند، چنانكھ » سمنسیو«محققان اروپایي، كھ زیر نفوذ زبان التین قراردارند، نام او را بھ 
  .خواندند» كنفوسیوس«فوتزه را  كونگ

آوازه كرده  شناسیم، زیرا مورخان او را بھ نام مادري نمونھ بلند مادر منسیوس را بھ خوبي خود او مي
گویند كھ وي سھ بار، محض فرزندش، خانة خود را تغییر  مي. اند و حكایت نغز بسیار دربارة او نوشتھ

زیستند، و پسر ھمچون خادمان گورستان سلوك  این علت كھ مجاور گورستان مي بار اول بھ: داد
بار . كشید بار دوم بھ این سبب كھ ھمسایة كشتارگاه بودند، و پسر بھ تقلید حیوانات نعره مي. كرد مي

سرانجام در كنار . نمود سوم بھ این علت كھ نزدیك بازار اقامت داشتند، و پسر رفتاري بازاري مي
وقتي كھ طفل در درس كوتاھي كرد، . اي خانھ كردند، و دیگر بر رفتار كودك ایرادي نبود ھمدرس

مادر در حضور او نخ ماكوي خیاطي خود را گسست و، در پاسخ پسر، توضیح داد كھ چون فرزند در 
بر اثر این تذكر، . كشد درس خواندن و پیشرفت كردن كوتاھي كرده است، مادر ھم دست از كار مي

در جواني ھمسري برگزید و سپس در برابر وسوسة طالق مقاومت . یوس محصلي ساعي شدمنس
امیران از . اي از دانشجویان را گرد آورد اي برپا كرد و گروه نخبھ براي تدریس فلسفھ مدرسھ. ورزید

منسیوس، كھ . ھر سو دعوتش كردند تا بھ دربار آنان رود و در بارة كشورداري بھ ایشان نظر دھد
اما مادر پیر سرانجام با سخناني نغز . خواست مادرش را در سالخوردگي تنھا گذارد، امتناع نمود ينم

این سخنان نغز، كھ شاید در اصل بھ وسیلة یكي از مردان چیني جعل شده . او را قانع و رھسپار كرد
  :باشد، چینیان را بھ بزرگداشت مادر منسیوس برانگیختھ است

در كودكي باید از : ود تصمیم گیرد، بلكھ وظیفة او اطاعت است از سھ امرزن را حق آن نیست كھ خ
پس از ازدواج باید شوھر را اطاعت كند، و چون بیوه شد باید مطیع . پدر و مادر خود فرمان برد

داني،  آنچھ را صواب مي. ام تو مردي ھستي در كمال عمر، و من زني سالخورده. فرزند خود باشد
چرا باید بھر من دغدغھ بھ . كنم من نیز بروفق قانوني كھ از آن من است، عمل ميجامة عمل پوشان؛ 

    خود راه دھي؟ 

منسیوس روانھ شد، زیرا میل تعلیم دادن از میل حكومت كردن جدا نیست؛ یكي را بخراش و دیگري 
ھ، در گفت ك داد و مي منسیوس، مانند ولتر، حكومت سلطنتي را بر دموكراسي ترجیح مي. را بیاب

نظام دموكراسي، حكومت براي توقیق خود باید ھمة مردم را تربیت كند، ولي درحكومت سلطنتي، 
   - شاه - براي سالمت دولت، كافي است كھ حكیمان تنھا یك تن

چون امیر را بھ صواب آوري، سلطنت . خطاھاي ذھن امیر را تصحیح كن«. را بھ دانش رسانند
بھ شغلي افتخاري . و كوشید تا امیر شوان را بھ راه راست كشاندنخست بھ چي رفت » .شود استوار مي

اما پس از آنكھ بیرغبتي امیر را بھ فلسفھ دریافت، بھ امارت . تمكین كرد و از قبول حقوق آن سرپیچید
سپس بھ چي . مایة او بود، كوچید كوچك تانگ، كھ فرمانروایش یكي از شاگردان مخلص ولي بي

در خالل ! مي سودآور، بھ اثبات رسانید كھ دانش و فھم او فزوني یافتھ استبازگشت و، با قبول مقا
این سالھاي آسودگي، مادرش درگذشت، و منسیوس جسد را با كبكة بسیار بھ خاك سپرد، چندانكھ 

شاگردانش بھ شرم افتادند، و منسیوس ناگزیر توضیح داد كھ آنچھ كرده است تنھا از سر مھر فرزندي 
طلبي نابھنگام  سال بعد، شوان دست بھ كشورگشایي زد و، بھ سبب ناخشنودي از صلح چند. بوده است

خواھد ھمچون فیلسوفان  چون شھرت یافت كھ امیر سونگ مي. منسیوس، بھ خدمت او پایان داد
مآبي  ولي در آنچا پي برد كھ خبر آوران دربارة فیلسوف. حكومت كند، منسیوس بھ دربار او شتافت

ناپذیر  ھمة امیران اصالح. پس، یكباره از او و امیران دیگر روي گردانید. اند لغھ پیمودهامیر راه مبا
ناپذیري  نمودند و، مانند كساني كھ بھ یك ولیمة عروسي ناخواستھ دعوت شده باشند، براي اصالح مي

من «: فتگ دیگري مي» !عاشق شھامتم: من ضعفي دارم«: گفت یكي از آنان مي. ھایي داشتند خود بھانھ
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گیري از زندگاني اجتماعي، سالھاي پیري را وقف  منسیوس، پس از كناره» !طالب ثروتم: ضعفي دارم
. تعلیم طالب و تصنیف كتابي بھ نام كتاب منسیوس، حاوي مكالمات خود با سالطین آن زمان، كرد

یب انگلیسي، برابر شماریم لندور، اد دانیم كھ آیا باید این مكالمات را با مباحثات والتر ساوج  درست نمي
دانیم كھ آیا اساسًا این كتاب بھ منسیوس تعلق دارد یا بھ شاگردان او، یا بھ ھیچ  این را ھم نمي. یا نھ
  .توانیم بگوییم كھ كتاب منسیوس یكي از گرامیترین آثار فلسفة كالسیك چین است تنھا این را مي. كدام

آید و از منطق و شناختشناسي و فلسفة اولي  دنیاي عمل مينظریة او، مانند نظریة كنفوسیوس، بھ كار 
پیروان كنفوسیوس این گونھ تدقیقات را بھ پیروان الئوتزه سپردند و خود بھ . بھرة چنداني ندارد

تفكرات اخالقي و سیاسي پرداختند، چنانكھ منسیوس بھ بررسي حیات مقرون بھ خیر و حكومت اخیار 
بود كھ انسانھا طبعًا نیكو ھستند، و مشكالت اجتماعي ناشي از طبع  دعوي اصلي او این. بسنده كرد

بنابراین باید یا فیلسوفان شاه شوند و یا شاھان این جھان . انساني نیست، بلكھ معلول بدي حكومت است
  :بھ زبان منسیوس. فیلسوف گردند

را آرزو آن خواھد  اینك، اگر خدایگان فغفور حكومتي بر صواب برپا دارد، ھمة كارگزاران كشور«
بود كھ در دربار خدایگان بھ خدمت قیام كنند، ھمة برزگران كشور را آرزو آن خواھد بود كھ در 

دربار خدایگان بھ خدمت قیام كنند، ھمة برزگران را آرزو آن خواھد بود كھ در مزارع خدایگان بھ 
خود بھ بازارھاي خدایگان  شخم زدن پردازند، ھمة بازرگانان را آرزو آن خواھد بود كھ كاالھاي

آنگاه، در . رسانند و ھمة مسافران بیگانھ را آرزو آن خواھد بود كھ در شوارع خدایگان پاي گذارند
اند، نزد خدایگان خواھند شتافت، و ھنگامي كھ  سراسر كشور، ھمة كساني كھ از حكام خود ستم دیده

  آنان

دانم و  من چیزي نمي«: فغفور گفت» چنین كنند، كي قدرت آن خواھد داشت كھ آنان را پس زند؟
  » .توانم بدین سو روم نمي

زمامدار نیك باید، نھ بر ضد كشورھاي دیگر، بلكھ بر ضد دشمن مشترك ھمگان، یعني فقر، بجنگد، 
مردم براي جنایاتي كھ در نتیجة مجازات . زاید زیرا از فقر و نیز جھل است كھ جنایت و اغتشاش مي

حكومت مسئول رفاه . شوند، دامي است ناجوانمردانھ بر سر راه آنان بیكاري و بیچارگي مرتكب مي
باید تنھا از زمین خراج ستاند و از چیزي . مردم است، و باید امور اقتصادي را در این جھت بگرداند

گیرد، چیزي نخواست، و باجھاي دیگر را   يشود یا كاري كھ روي آن صورت م كھ روي آن ساختھ مي
قوانین «. لغو كرد، و آموزش و پرورش عمومي اجباري را سالمترین مبناي تكامل مدنیت دانست

تر ممتاز  آنچھ انسان را از حیوانات پست«و » .یابند نیكو، بھ خوبي آموزش نیكو، بر مردم دست نمي
دھند، و فقط افراد برتر آن را  امتیاز را از كف مي گرداند، امتیازي لطیف است؛ بیشتر مردم این مي

  » .كنند حفظ مي

شمردند و  طلبي شدید منسیوس، او را مردود مي چون بھ یاد آوریم كھ امیران، بھ سبب اصالح
یابیم كھ  كردند، درمي پرستي مالمت مي سوسیالیستھا و كمونیستھاي آن عصر او را بھ گناه كھنھ

در زمان منسیوس بود كھ . گریھاي عصر منور ما چھ قدمتي دارند چارهھا و  ھا و نظریھ مسئلھ
شوشینگ درفش دیكتاتوري رنجبران را برافراشت و خواستار شد كھ رھبري دولت بھ كارگران 

در آن ھنگام نیز، مانند اكنون، بسیاري از » .كالنتران باید كارگر باشند«: گفت شو مي. سپرده شود
اما منسیوس با آنان درافتاد و احتجاج كرد كھ حكومت باید در . رد آمدندزیر درفش نو گ» دانایان«

دانست،  با این وصف، منسیوس سودجویي را شایستة جامعة انساني نمي. دست مردان بافرھنگ باشد
كانگ، بھ شیوة زمان ما، تنھا بھ این علت  سونگ. شمرد كانگ را مردود مي از این رو پیشنھاد سونگ
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ولي منسیوس در رد نظر . خواند دوستي مي بخش نیست، شاھان را بھ صلح و نتیجھ كھ جنگ سودرسان
  :گفت او مي

اگر از منظر سود بنگري و شاھان امارات چین و . ھدف تو بزرگ است، اما استدالل تو خوب نیست
امارت چي را اندرز دھي و آنان ھم، محض سود خود، از حركت ارتشھایشان جلوگیرند، آنگاه ھمة 

خرسند خواھند شد و خوشي خود را در [ جنگ]ني كھ بھ آن ارتشھا بستگي دارند، از قطع كسا
خدمت فرزندان بھ . وزیران، محض سود، بھ خدمت سلطان كمر خواھند بست. سودجویي خواھند یافت

پدران و خدمت برادران كھتر بھ برادران مھتر نیز بھ ھمین سبب خواھد بود، و در نتیجھ، سلطان و 
پدر و پسر، برادر مھتر و برادر كھتر از خیر و صواب منصرف خواھند شد و، بھ اقتضاي  وزیر،

اما ھیچ گاه . دارند، ھمة كارھا را بھ جریان خواھند انداخت فكر سودآوریي كھ در قلب خود گرامي مي
  . نبوده است، مگر آنكھ تباھي بھ بار آورده باشد[ اي جامعھ] چنین 

. قالب شناخت و علنًا، در برابر دیدگان شاھان، درترویج این رأي كوشیدمنسیوس براي مردم حق ان
  جنگ را 

من در تجھیز نیروھاي نظامي مھارت دارم، من در آراستن صحنة «: گویند مرداني ھستند كھ مي«
» .گاه وجود نداشتھ است جنگ مقرون بھ خیر ھیچ«و نیز » .اینان بزھكاراني بزرگند. دستم جنگ چیره
گرفت و  ا تجمل دربارھا مخالفت نمود و بھ پادشاھي كھ در خشكسالي مردم را نادیده ميمنسیوس ب

چون شاه متعذر شد كھ براي جلوگیري از قحطي توانایي . پرورید، تاختن گرفت سگ و خوك مي
[ ملت]مردم مھمترین عنصر «از دیدگاه او، . ندارد، منسیوس بدو گفت كھ باید از سلطنت چشم پوشد

ومردم حق آن دارند كھ زمامداران خود را خلع كنند و حتي » لطان عالیترین عنصر است؛ھستند، س
  .در مواردي ایشان را بھ قتل رسانند

اگر از امیر تقصیري عظیم سرزند، «: منسیوس پاسخ داد…. وزیران واالمقام پرسید شاه شوان دربارة 
چند بار چنین كنند و امیر گوش بھ سخن آنان باید آنان بحق امیر را بھ باد نكوھش گیرند، و اگر آنان 

القضات از ادارة امور  اگر قاضي«: منسیوس بھ سخن ادامھ داد»… .ندھد، بایددست بھ خلع او زنند
منسیوس مجددًا » .كنم اخراجش مي«: شاه گفت» كني؟ بازماند، با او چھ مي[ زیردست خود] مأموران 

شاه بھ » حكومت خوبي برقرار نباشد، چھ باید كرد؟[ تو ملك]اگر در میان مرزھاي چھارگانة «: گفت
آیا تانگ دست بھ تبعید «: شاه شوان پرسید…. چپ و راست نگریست و ازمقوالت دیگر سخن گفت

شاه » .اند چنین روایت كرده«: از شاه وو گوشمالي دید؟ منسیوس پاسخ گفت[ سین]یھ زد، و چو چي
كسي كھ از خیر «: منسیوس پاسخ داد» بھ ھالكت رساند؟ تواند سلطان خود را آیا وزیر مي«: گفت

در . گرداند، از راھزنان است، كسي كھ از صواب كنار رود، از اوباش است رو مي[ موافق طبع خود]
چو را سر بریدند، ولي چو در آن ھنگام فردي ساده . اند نظر ما، راھزنان و اوباش صرفًا افرادي ساده

  »..بود و نھ سلطان

فغفورھا و . اي است تھورآمیز و در بینش اجتماعي چینیان تأثیر ژرف گذارده است یھ، نظریھاین نظر
را از » نمایندگي خدا«ھمچنین مردم چین بر آن بودند كھ اگر زمامداري دشمني مردم را برانگیزد، 

خواندن وو، بنیادگذار دودمان مینگ، از  از این رو ھونگ. توان او را كنار گذاشت دھد، و مي كف مي
در معبد  1084مكالمة منسیوس با شاه شوان دژم شد و فرمان پایین آوردن لوحة او را، كھ در سال 

اما، یكي دو سال بعد، لوحھ را بھ جاي نخستین نھادند و . كنفوسیوس نصب شده بود، صادر كرد
ة رسمي آن بھ نام یكي از قھرمانان چین و دومین فرد پرنفوذ تاریخ فلسف1911منسیوس تا انقالب 
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كنفوسیوس پیشوایي فكري خود را كھ مدت دو ھزار سال در چین دوام آورد، بھ او و . كشور باقي ماند
  .مدیون است چوشي

  گراي شون تزة واقع -4

  ضرورت قانون  - طبع شریر انساني

اند، یا  آیا انسانھا طبعًا خوبند و تنھا بھ وسیلة مؤسسات اجتماعي بد دچار شرارت شده. تندآشكار ساخ
طلبان و  اینكھ طبع انساني مسئول بدیھاي جامعھ است؟ این مسئلھ قرنھا موضوع اختالف اصالح

 آیا آموزش و پرورش مایة كاھش جنایت و افزایش فضیلت و تقرب انسان بھ. پرستان بوده است كھنھ
ھاي خود، بر اختالالتي كھ  آیند یا، با نظریھ آباد است؟ آیا فیلسوفان از عھدة حكومت كردن برمي ناكجا

  افزایند؟ خیزند، مي براي رفع آنھا برمي

وي، . تزه بود ترین ناقدان فلسفة منسیوس یكي از كارگزاران حكومتي بھ نام شون تواناترین و سرسخت
فتاد درگذشت، برخالف منسیوس، كھ طبع ھمة انسانھا را نیك م بھ سن ھ ق235كھ گویا در حدود 

دانست، بھ بدي نھاد انساني باور داشت و اعتقاد داشت كھ حتي شوین و یو نیز در دم زایش بد  مي
  :كند اي كھ از شون تزه مانده است، او را ھمفكر ھابز انگلیسي معرفي مي نوشتھ. اند بوده

طبع انسان حتي بھ ھنگام تولد  .استشود، مجعول  آن ظاھر ميخیري كھ از . طبع انسان شریر است
گیرد، و  كند، كشمكشھا و راھزنیھا فزوني مي دستخوش سودپرستي است، و چون بر وفق این عمل مي

طبع انسان اسیر رشك و بیزاري است، . یابد ر ذات ما راه نميانكار نفس و تمكین بھ مصالح دیگران د
. دھد آید، و فداكاري و اخالص دست نمي كند، خشونت و اذیت پدید مي و چون بر وفق اینھا عمل مي

طبع انسان گرفتار ھوسھاي چشم و گوش، و شیفتة نواھا و زیبایي است، و چون بر وفق اینھا عمل 
آفرین خود تحقق   شود، و نیكي و مردمداري با تجلیات نظام یدا مينظامي پ كند، ھرزگي و بي مي
ترتیب، پیداست كھ پیروي از طبع انسان و فرمانبري از عواطف، بیگمان، بھ كشاكش  بدین. پذیرند نمي

و بھ زوال تمایزات و . انگیزد كشد، فرد را بھ تخطي ازوظایفي كھ برعھده دارد بر مي و راھزني مي
باید از نفوذ آموزگاران و قوانین و مردمداري و نیكي بھره جست، تا انكار . نجامدا رواج توحش مي

. نفس و تمكین بھ دیگران و رعایت مقررات مسلم سلوك میسر شود و حكومت نیكو تحقق یابد
اصول نیكي و مردمداري را بنیاد …شاھان خردمند قدیم، چون پي بردند كھ ذات انساني بد است، …

تا بتوانند، موافق … ین و مقرراتي براي آراستن عواطف و تصحیح آنھا پدید آوردندنھادند، و قوان
  . عقل، در راه حكومت اخالق پیش روند

: تزه، مانند تورگنیف، بھ این نتیجھ رسید كھ طبیعت معبد نیست، بلكھ در حكم یك كارگاه است شون
توان انسانھا را، كھ طبعًا  بھ نظر او مي .گذارد كند، بقیة كار را برعھدة عقل مي مواد خام را تھیھ مي

در این باره سخني . بھ پارسایان تبدیل كرد - اگر بخواھیم - شرورند، با تربیت، راسترو گردانید و حتي
  :ولي سخن او، برخالف سخنان بیكن، بھ نظم است. ماند دارد كھ بھ سخنان فرانسیس بیكن مي

  ردازي؛پ شناسي و در آن بھ تأمل مي تو طبیعت را مي

  چرا رامش نكني و نظامش ندھي؟
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  خواني؛  طبیعت را فرمانبرداري، و در مدحش حماسھ مي

  چرا زمام آن را بھ دست نگیري و بھ كارش نبري؟

  ماني؛ نگري، و در انتظار آنھا مي با حرمت بھ فصول مي

  چرا با كار بھنگام بدانھا پاسخ ندھي؟

  افتي؛ ميكني و از آنھا بھ حیرت  بھ اشیا تكیھ مي

  چرا توانایي خود را بروز ندھي و آنھا رادیگرگون نسازي؟

  تزة ایدئالیست چوانگ -5

نفوذ فلسفة  - ساز تكمھ - تكامل انسان - حدود عقل -راه طبیعت - جامعة بیحكومت -بازگشت بھ طبیعت
  چین در اروپا

بآساني از رواج نیفتاد، و در آن عصر ھم، مانند اعصار دیگر، » بازگشت بھ طبیعت«با اینھمھ، آیین 
تزه طبیعت را دوست  چوانگ. مبلغاني یافت؛ ھوادار بزرگ آن تصادفًا شیواترین نویسندة آن عصر بود

واره ما را رغم سالخوردگي و بیوفاییھاي خود، ھم دانست كھ، علي داشت و آن را دالرامي مي مي
روسو، حساسیتي شاعرانھ داشت و، ھمچون ولتر، آن را با چاشني  ژاك مانند ژان. گوید خوشامد مي

برخالف منسیوس، فیلسوفي ادیب بود و بھ خود اجازه . گنجانید آمیخت و در فلسفة خود مي طنز مي
  » !بود ي گلي متورم ا سیب آدمش مانند كوزه«: داد كھ شاعرانھ در وصف مردي بگوید مي

بھ ھمان . ایان شغلي كوچك برعھده گرفت وي در امارت سونگ زاده شد و چندگاھي در شھر كي
با این وصف، این دو حكیم كھ شاید، بھ اقتضاي . دربارھایي كھ محل تردد منسیوس بود، روي برد

. برند ر نامي نمياند، از یكدیگ ھایي كھ بھ جا نھاده اند، در نوشتھ ھمزماني، با یكدیگر دوستي ھم داشتھ
بار . در روایات آمده است كھ دربارھا دوبار مقامي بزرگ بھ چوانگتزه عرضھ كردند، اما او نپذیرفت

اما او با لحني تند، كھ . اول امیر وي پیكي نزد او فرستاد و از او خواست كھ وزیر اعظم او گردد
. و با حضور خود مرا میاالي زود برگرد«: مقتضاي رؤیاھاي یك نویسنده است، پیك را مرخص كرد

دھم در گودالي پلید خود را سرگرم و سرخوش سازم تا آنكھ اسیر مقررات و محدودیتھاي  ترجیح مي
بار دوم، از جانب شاه امارت كو، دو مأمور بلندپایھ نزد او رفتند و پیام شاه » .دربار یك سلطان شوم

» .ندم زحمت تصدي سراسر كشور مرا بپذیريآرزوم«: را بھ او، كھ سرگرم ماھیگیري بود، رساندند
  :آنكھ دست از ماھیگیري بردارد، پاسخ داد چوانگ بي

پشتي بھ دست آمده  پشتي وجود دارد كھ سھ ھزار سال پیش از سنگ ام كھ در كو، كاسة سنگ شنیده«
شت پ آیا براي سنگ. شود پوش، نگاھداري مي است و اكنون در معبد خاندان شاھي، در سبدي پارچھ

اش را با چنین حرمتي نگاه دارند یا اینكھ بھ زندگي ادامھ دھد و دم خود  بھتر آن بود كھ بمیرد و كاسھ
براي او بھتر آن بود كھ بھ زندگي ادامھ دھد و دم «: مأموران گفتند» را، در پي خود، روي گل كشد؟

خود را، در پي خود،  من دم. بھ راه خود روید«: چوانگ گفت» .خود را، در پي خود، روي گل كشد
  ».كشم روي گل مي
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وي از ذكر وجوه مشترك . نظر او نسبت بھ حكومتھا ھمانند نظر نیاي روحاني او، الئوتزه، است
گفت كھ فیلسوف راستین اگر، براثر قصور، زمامدار دولتي  مي. برد سالطین و حكام و دزدان لذت مي

مردم اجازه دھد كھ آزادانھ، براي حكومت  گردد، صواب این است كھ دست بھ ھیچ كار نزند و بھ
گرفتن خبر دارم، ولي  از واگذاردن جھان بھ حال خود و كناره«. برخود، سازمانھایي بھ وجود آورند

در عصر طالیي، یعني پیش از عھد نخستین سالطین، » .ام از حكومت كردن بر جھان چیزي نشنیده
مورد احترام كنفوسیوس و چینیان قرار گیرند، باید حكومت وجود نداشت، و یو و شوین، بھ جاي آنكھ 

در عصر فضیلت كامل، انسانھا «. بھ عنوان بانیان حكومت و ربایندگان آرامش ابتدایي محكوم شوند
در : رفتند اي بھ شمار مي با پرندگان و ددان دمساز، و با ھمة موجودات برابر بودند و خانوادة یگانھ

  » بین خود مھتر و كھتر شناسند؟این صورت چگونھ ممكن بود كھ 

تواند، دور از  اندیشید كھ خردمند باید از حكومت بگریزد و، تا حدي كھ مي تزه چنین مي چوانگ
) كھ مطلوب ھزاران پیكرنگار چیني بود(فیلسوفان و شاھان بھ سر برد، و سكون و سكوت جنگلھا را 

ر و تفكر، از تائوي آسماني، یعني قانون و بجوید و مجال دھد تا تمام وجودش، بركنار از قیود تدبی
باید در سخن كوتاه باشد، زیرا سخن، بیش از آنچھ راھبر . ناپذیر طبیعت، پیروي كند جریان حیات بیان
توان بھ لفظ آورد یا صورت ذھني  را ھرگز نمي -یعني راه و ذات طبیعت - كند، و تائو است، گمراه مي

افزار چشم پوشد و بھ  خردمند باید از كمك دست. ان احساس كردتو تائو را تنھا در خون مي. بخشید
افزارھا سبب پیچیدگي و گردنكشي و نابرابري  ھاي كھن و دشوار مردم ساده كار كند، زیرا دست شیوه

باید از مالكیت بپرھیزد و در . تواند در میان افزارھا بھ سر برد و آرامش یابد شوند، و ھیچ كس نمي مي
طال را بھ دست فراموشي سپارد و از جستجوي  تیمون باید مانند. ند طال نگرددحیات خودنیازم

امتیاز او دریافت این نكتھ است كھ ھمة موجودات از یك خزانھ ھستند، و مرگ «. مرواریدھا باز ایستد
  .ھمچون اوزان ھمنواي ترانة طبیعت یا امواج دریا - »یكدیگر جدایي ندارندو زندگي از 

عارفانھ  - اي كھ نزد چوانگ كاملتر از كنفوسیوس بود آن شخصیت افسانھ - تزه، مانند الئوتزه چوانگ
نظر او بھ نظر بودا و اوپانیشادھاي ھندوان شباھت . دید مند مي تشخص بھره جھان را از وحدتي بي

آید كھ فلسفة اوالي ھند، چھارصد سال قبل از ورود رسمي آیین  ز این شباھت چنین برميدارد، و ا
الادري و قدري و بدبین است،  تزه  راست است كھ چوانگ. است بودا بھ چین، بھ این سرزمین راه یافتھ
یت خود وي شكاك. تزه پارسایي شكاك و مجذوب آیین تائو باشد ولي اینھا مانع از آن نیستند كھ چوانگ

  : كند را در این داستان بیان مي

این . نشیني خیزي و دمي مي دمي بر مي. اي آرام اي جنباني و لحظھ لحظھ«: گفت سایھنیمسایھ بھ 
شود؛ و  كنم مي چیزي است كھ موجب آنچھ ميقوام من بھ «: سایھ پاسخ داد» تزلزل اندیشھ از چیست؟

توانم بگویم چرا  چگونھ مي… شود كند مي آن چیز نیز بھ چیز دیگري قایم است كھ موجب آن كھ مي
آیا . شود ھنگامي كھ تن متالشي شود، روان نیز با آن متالشي مي»… كنم؟ كنم و چنان نمي چنین مي

[ پیوستھ] در ھمھ اشیا  - فراشدن و فروافتادن - غییرت… انگیز شمرد؟ این وضع را نباید بسیار رقت
چگونھ زمان آغاز یكي را . دھد كند و ادامھ مي دانم كیست كھ جریان را حفظ مي اما نمي. ادامھ دارد

  .بدانیم؟ چگونھ زمان پایان دیگري را بدانیم؟ تنھا ناگزیریم كھ چشم بھ راه باشیم و بس

و عجب نیست  معلول محدودیت فكر ماست، تا زادة طبع اشیا؛ تزه، این مسائل بیشتر  بھ نظر چوانگ
ذھنھایي كھ خود صرفًا  -كھ ذھنھاي محبوس ما براي فھم كیھان بھ تناقض و تنافي و پریشاني افتند

پردازي، یعني تبیین كل بر وفق احوال جزء، گستاخي عظیمي  فلسفھ! ھاي ناچیزي از كیھانند پاره
براستي فلسفھ و مطایبھ متضمن . مایة سرگرمي است، در خور عفو استاست، ولي چون مانند مطایبھ 

گوید كھ  چوانگ تزه مي! دھد بافي و گندگویي ھستند، و ھیچ یك از این دو بدون دیگري دست نمي كلي
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جر و بحث دلیل تاریك «. عقل را ھرگز بھ حقایق نھایي یا دقایقي عمیق چون بالندگي كودك، راه نیست
ھاي  برماست كھ نظریھ» .باید بشدت دانش خود را سر كوبد«شخص براي فھم تائو و » اندیشي است

خود را از یاد بریم تا براي دریافت واقعیت آماده شویم، براي چنین دریافتي آموزش و پرورش 
  .سودبخش نیست؛ آنچھ مھم است استغراق است در جریان طبیعت

گنجد،  شود، چیست؟ تائو در لفظ نمي یافت مياین تائو، كھ بھ وسیلة عارفان شگرف خجستھ حال در
وحدت ھمة اشیاست؛ : گوییم كنیم و مي ولي ما آن را از سر ناتواني و بھ صورتي پر تناقض تعریف مي

جریان آرام موجودات است، از دم ظھور تا لحظة كمال؛ قانوني است كھ بر این جریان حكمروایي 
در این وحدت » .تائو بود، از دیرگاه وجودش مسلم بودپیش از آنكھ آسمان و زمین باشد، «. كند مي

در . آیند گردند، ھمة اضداد جمع مي شوند، ھمة تمایزات زایل مي كیھاني، ھمة تناقضات مستھلك مي
اگر «. و كوچك و بزرگ وجود ندارد زشتتائو و از پایگاه تائو، خوب و بد و سفید و سیاه و زیبا و 

توان  كسي فقط بداند كھ جھان بھ خردي یك دانة گرگاس، و یك سر مو بھ بزرگي كوھي است، آنگاه مي
  .ماند در این دستگاه جامع پر ابھام، ھیچ صورتي ثابت نمي» .گفت كھ بھ نسبیت اشیا پي برده است

  . كھ گردش مالیم تكامل، آن را بھ صورتي دیگر نگرداندھیچ صورتي چندان طرفھ نیست 

چون بھ آنجا كھ . آورند دار بھ وجود مي بر سطح آب، یك بافت پوستھ. فراوان و خردند] اشیا[تخمھاي 
ھا  چون روي پشتھ. شوند ھا و صدفھا مي پوشش قورباغھ] گلسنگھا[اند برسند،  خاك و آب با ھم آمیختھ

و ریشة خسك، بھ  آیند،  گردند، و با گرفتن كود بھ صورت خسك در مي ارھنگ ميو بلندیھا جا گیرند، ب
شود و زیر یك تنور  این پروانھ بھ یك حشره تبدیل مي. صورت كرم، و برگھاي آن بھ صورت پروانھ

از اتحاد … . كند و، پس از ھزار روز، بھ صورت پرنده سپس بھ صورت بید جلوه مي. گیرد جان مي
از این، پلنگ، و از پلنگ، اسب، و از اسب، انسان . زاید یك خیزران، كینگ نینگ ميو » یینگ شي«

، كھ ھمة چیزھا روزگاري از آن برخاستند و ھنگام [تكامل]سپس انسان بھ عرصة . آید بھ بار مي
  .گذارد گردند، پا مي مرگ بدان باز مي

ان ممكن است خود در این گردش انس. این نظر بھ روشني نظر داروین نیست، اما بیفایده ھم نیست
صورت كنوني او زودگذر است و از دیدگاه ابدیت، واقعیتي . پایان داراي صورتھاي دیگر شود بي

  .اي است از پردة پندار، پردة مایا، پردة فریبندة جداییھا سطحي دارد؛ پاره

كشم و از ھر  ميام و اینسو و آنسو پر  روزگاري من، كھ چوانگ تزه ھستم، خواب دیدم كھ پروانھ
ناگاه . اي خود آگاه بودم، و از فردیت انساني خویش خبري نداشتم تنھا بر وجود پروانھ. ام جھت پروانھ

دانم كھ آن زمان انساني بودم و خود را در خواب پروانھ  اینك نمي. بیدار شدم و مجددًا خود را یافتم
  !بینم انسان مي اي ھستم و خود را در خواب دیدم، یا این زمان پروانھ مي

اي  اي است براي ارتقا بھ مرحلھ در این صورت، مرگ چیزي جز تغییر صورت نیست؛ احتماال وسیلھ
  .گدازد گوید، تكمھ ساز بزرگي است كھ بار دیگر ما را در كورة تغییر مي برتر، یا، چنانكھ ایبسن مي

لي . گرد آمدند و گریستن گرفتند زن و كودكانش پیرامون او. الي بیمار شد و در بستر مرگ افتاد تزه
» … .او را در جریان تحول مزاحم مشوید. دور شوید! خاموش«: بھ عیادت او رفت و بھ آنان گفت

روابط انسان با یین و یانگ از «: تزه الي گفت. سخن گفت[ با مرد میرنده]سپس بھ در تكیھ داد و 
را بھ سوي مرگ رانند و من ایستادگي ورزم، اگر یین و یانگ م. روابط او با پدر و مادر استوارترند

دارد تا این جسم را تحمل كنم، با  است كھ مرا وا مي[ طبیعت]آن تودة بزرگ . متمرد شمرده خواھم شد
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بنابر این، آنچھ عھده دار زادن . این حیات بستیزم، در كھولت از كار بكاھم، و در آغوش مرگ بیاسایم
. كند گیري مي گر بزرگي ھست كھ فلز خود را قالب ریختھ. ھد كردمن شد ھمانا مرگ مرا ھم تكفل خوا

شمشیر باستاني [باید از من یك مو یھ «جھد، بگوید  رقصد و بھ باال و پایین مي اگر فلز، ھنگامي كھ مي
از این رو، اگر شخص، بھ . گر بزرگ بیگمان آن فلز را شرور خواھد شمرد ، ریختھ»بسازي] مشھور

ماند،  –و تنھا انسان  –ري صورت انساني گرفتھ است، اصرار ورزد كھ انسان این علت كھ روزگا
اي  بیایید آسمان و زمین را كوره. خداوند تحول، بیگمان او را موجودي شرور بھ شمار خواھد آورد

  گري بزرگ بزرگ، و خداوند تحول را ریختھ

نخواھیم بود؟ خواب ما آسوده آیا، در آن صورت، ھر جا رویم از نعمت آرامش برخوردار . بشماریم
  ».خواھد بود بیداري ما آرام

موقعي كھ چوانگ تزه خود بھ آستانة مرگ رسید، شاگردانش براي تشییع جنازة او تدارك فراوان 
آسمان و زمین كفن و تابوت منند، خورشید و ماه و اختران «: اما وي آنان را نھي كرد. دیدند

آیا اینھا براي تدفین من كافي  –كند  ش مرا تا گور مشایعت ميچراغھاي مدفن منند، و سراسر آفرین
شاگردان اعتراض كردند كھ اگر بھ خاك سپرده نشود، مرغان الشخوار ھوا او را خواھند » نیستند؟
روي زمین خوراك زغنھا خواھم بود و زیر «: چوانگ با تبسم طنز آمیز ھیشگي خود پاسخ داد. خورد

  »نصیب سازم و طعمة دیگري شوم؟ چرا یكي را بي. رانزمین خوراك آبدزدكھا و مو

اگر بھ این تفصیل از فیلسوفان باستان چین سخن راندم، بدین سبب بود كھ مسائل الینحل حیات و 
كشد، و از این گذشتھ، دانش فیلسوفان چیني  سرنوشت انساني بشدت ذھن كنجكاو را بھ خود مي

، الیبنیتز كھ پھنة 1697مدتھا پیش از این، در . داده است گرانبھاترین ارمغاني است كھ چین بھ جھان
آنچھ او در . ذھنش بھ پھناي گیتي بود، پس از مطالعة فلسفة چین خواستار آمیختن شرق و غرب شد

وضع كنوني ما چنان است كھ، با توجھ بھ بسط مفرط «: این باره نوشت، براي ھر نسلي سودمند است
بینم ھیئتھایي از چین نزد ما آیند و مقصد و شیوة كاربرد علوم االھي را  دامنة انحطاط اخالق، الزم مي

محاسن اقوام برگزیده شود، بھ … زیرا باور دارم كھ اگر خردمندي براي داوري… بھ ما بیاموزند، 
وي از پطر كبیر درخواست كرد كھ در خشكي » .را بھ چینیان خواھد داد زرین رسم جایزه، سیب

انجمنھایي در مسكو و » گشایش چین و مبادلة تمدنھاي چین و اروپا«راھي بھ چین بكشد، و خود براي 
، كریستیان ولف در دانشگاه ھالھ نطقي دربارة فلسفة عملي چین ایراد كرد 1721در . برلین برپا كرد

چون فردریك بر . اما وي را بھ الحاد متھم و اخراج كردند. آن كوششي مبذول داشتو در ترویج 
در عصر . اریكة سلطنت جاي گرفت، او را بھ پروس فرا خواند و بار دیگر ارجمند گردانید

آراستند،  ھا را با اشیاي ھنري چین مي روشنگري اروپا، ھمان طور كھ باغھا را بھ شیوة چیني و خانھ
اقتصاد «رسد كھ فیزیوكراتھا نظریة اقتصادي  بھ نظر مي. ھم مورد رغبت قرار گرفت فلسفة چیني

سخنان روسو، در مواردي، ھمانند . اند را تحت تأثیر الئوتزه و چوانگ تزه تنظیم كرده» بار و بند بي
  ، چندانكھ ما بیدرنگ او رااست ھاي تائوگرایان گفتھ

اگر واجد طبعي ظریف  -انگاریم، ھمچنانكھ كنفوسیوس و منسیوس را قرین الئوتزه و چوانگ تزه مي
ام؛ از آنھا  من كتابھاي كنفوسیوس را بدقت خوانده«: گوید ھمین ولتر مي. شمردیم برابر ولتر مي -بودند

گوتھ در   ».ام رشار از پاكترین اخالق و دور از ھر نوع فریبكاري دیدهام؛ آنھا را س یادداشتھا برداشتھ
یادداشت كرد كھ مصمم است آثار كالسیك فلسفة چین را بخواند؛ و چھل و سھ سال بعد، كھ  1770

غرید، این خردمند سالخورده، بدون اعتنا بھ آنھا، در ادب  تفنگھا و توپھاي نصف جھان در الیپزیك مي
  . بودچیني متسغرق 
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  چھ خوب است كھ خواننده از این مقدمة كوتاه و سبك بھ شور افتد و مانند گوتھ و ولتر و تولستوي بھ 
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 فصل بیست و چھارم

  

  عصر شاعران

I –  بیسمارك چین  

دیوار بزرگ  –بخشد  شي ھوانگ تي چین را وحدت مي –خودكشي چوپینگ  –دورة امارات جنگاور 
  شكست شي ھوانگ تي –كتابسوزان  –

باید گفت كھ كنفوسیوس، ناشاد جان داد، زیرا فیلسوفان دوستدار وحدتند، و ملتي كھ، مطابق انتظار 
بایست در زیر لواي یك دودمان نیرومند متحد شود، تا او زنده بود، ھمچنان در ھرج و  مي  كنفوسیوس،

ھوانگ تي، وحدت بخش چین،  دیر زماني پس از كنفوسیوس، شي. مرج و فساد و پراكندگي باقي ماند
» رات جنگاوردورة اما«امارات چین را یگانھ ساخت و بھ   فرا آمد و، با نبوغ نظامي و اداري خود،

  .ولي در ھمان حال فرمان سوزاندن كتابھاي كنفوسیوس را صادر كرد. خاتمھ داد

چو پینگ پس . توانیم از خالل احوال شاعر چو پینگ دریابیم را مي» دورة امارات جنگاور«اوضاع 
 از آنكھ در شاعري و خدمات دیواني مقامي یافت، ناگھان مورد طرد قرار گرفت و بھ روستا رفت و

  :در كنار جویباري آرام دربارة زندگي و مرگ بھ تأمل پرداخت و از عالم غیب پرسان شد

گیر شوم؟ آیا باید ھمواره  آیا باید ھمواره راه حقیقت و امانت را دنبال كنم یا شیوة یك نسل فاسد را پي
ویم؟ آیا با كلمات اي در آیم و ترقي ج در مزارع با بیل و كج بیل كار كنم یا در سلك مالزمان بزرگزاده

آتشین خود بھ استقبال خطر روم یا دربارة توانگران و پایوران با لحني دروغین مداھنھ كنم؟ آیا باید بھ 
  از زنان دلبري كنم؟ آیا باید در عالم صفاي خود،  براي توفیق خود،  فضیلت پروري قناعت ورزم یا،

  غزن گردم؟زبان و درو پاك و نیالوده بھ سر برم یا چاپلوسي چرب

، و از آن پس )م ق 350حدود (چو پینگ براي حل معماي الینحل خود راھي جز خودكشي نیافت 
  چینیان ھر 

ھوانگ تي از  اند كھ شي گفتھ. در ابتدا داراي شھرت خوبي نبود  مردي كھ بھ چین وحدت بخشید،
ھزار تكة زر بر دروازة  این وزیر. آمیزش نامشروع ملكة امارت چین با لو، وزیر واالتبار، زاده شد

اي از منشآت او نقصاني یابد و بھتر از  قصر خود آویختھ و ندا در داده بود كھ ھر كس بتواند در كلمھ
كھ از قریحة ادبي پدر   شي،  ین، مطابق روایت سوماچي. زر را بھ جایزه خواھد برد كالم او بیاورد، 

د و پدر را مجبور بھ خودكشي كرد و خود بر اریكة در دوازده سالگي، مادر را آزر  بھره بود، خود بي
در بیست و پنج سالگي بھ گشودن و یگانھ ساختن . امارت چین، كھ یكي از امارات غربي بود، فرا شد

، ین در 223، چو در 225، وي در 228م، چائو در  ق 230ھان در . دولتھاي كوچك ھمسایھ پرداخت
و سرزمین چین، پس از قرنھا، و شاید براي اولین   ح شد،فت 211، و سرانجام دولت مھم چي در 222

داد و مصمم شد ) فغفور نخست(فاتح جدید، بھ خود لقب ھوانگ تي . بار، زیر سلطة یك فغفور درآمد
  .كھ شاھنشاھي نو را از نظامي پایدار برخوردار سازد
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ردي با بیني بسیار پیش م«: اند، این است تنھا توصیفي كھ مورخان چیني از دشمن نامدار خود كرده
شفقت، با  اي چون سینة پرندگان شكاري، صدایي چون صداي شغال، بي آمده، چشماني درشت، سینھ

شناخت و، مانند بیسمارك، سر  وي طبعي خشن و لجوج داشت، خدایي جز خود نمي. »دل ببر یا گرگ
لطنت، یكي از نخستین پس از ربودن تاج س. آن داشت كھ سرزمین خود را با خون و آھن متحد كند

كارھایش متصل كردن و كامل ساختن دیوارھاي مجزایي بود كھ از دیرگاه، براي حفظ چین از اقوام 
عظمت و   این نشانة –وي متوجھ شد كھ براي ساختن دیوار . بربري، در مرزھاي شمالي ساختھ بودند

دیوار بزرگ چین، كھ دو ھزارو . دباید از انبوه مخالفان داخلي خود سود جوی –شكیبایي قھرماني چین 
ھاي بزرگي بھ سبك آشور تعبیھ شده،  چھارصد كیلومتر طول دارد و در امتداد آن جاي جاي دروازه

اھرام مصر در كنار آن «: گوید ولتر مي. عظیمترین ساختماني است كھ بشر تا كنون برپا داشتھ است
ه سال، مرداني بیشمار در راه بناي دیوار در طي د» .اعتبار نیست ھایي سست و بي  چیزي جز توده

چنانكھ خواھیم دید، » .نجات نسلھاي بسیار شد  مایة انھدام یك نسل و مایة«: گویند چینیان مي. جان دادند
پس . این دیوار با آنكھ نتوانست از تركتازي بربریان بخوبي جلوگیرد، از شمارة یورشھاي آنان كاست

بھ غرب رو كردند، رھسپار اروپا شدند، و بھ   ھ چین مسدود یافتند،ھونھاي وحشي، كھ راه خود را ب
  .!آري، ساختن دیوار چین باعث فرو افتادن روم شد. ایتالیا ریختند

با خرسندي بھ تمشیت امور پرداخت و طرح   مانند ناپلئون، پس از جنگھاي خود،  تي،  شي ھوانگ
گرایان بود، در صدد برآمد  عظم خود كھ از قانونبھ اندرز لي سو، وزیر ا. دولت چین آینده را ریخت

كھ عرف و خودمختاري محلي را پایمال كند و قوانین مصرح و حكومت مركزي نیرومندي بھ بار 
  نیروي تیولداران را درھم شكست و گروھي از كارگزاران. آورد

  در برابر حاكم ناحیھ،در ھر ناحیھ نیرویي نظامي بھ وجود آورد و آن را، . خود را بھ جاي آنان نشاند
از تشریفات رسمي كاست و مسكوكات . قوانین و مقررات یكدست برقرار ساخت. استقالل بخشید

امالك اكثر تیولداران را تقسیم كرد و، با دادن حق مالكیت اراضي بھ برزگران، بنیاد . یكسان رواج داد
، پایتخت خود، را بھ وسیلة یانگ ین سعادت چین را نھاد و، براي كامل ساختن وحدت كشور، ھي

شھر را با كاخھاي فراوان آراست و یكصد و بیست . شاھراھھاي بزرگي بھ نواحي گوناگون پیوند داد
در مجاورت او، بھ   ھزار خانوادة بسیار ثروتمند و مقتدر شاھنشاھي را برانگیخت كھ در پایتخت،

و سیاحت پردازد و بیمباالتیھا و  بھ سفر  سالح، و بي  عادت داشت كھ بھ ھیئت مبدل،. سربرند
آگاھانھ مشوق علم شد و با . نظمیھا را ببیند و سپس براي اصالح آنھا فرمانھاي قاطع صادر كند بي

  .فلسفھ و ادب بھ ستیز برخاست

شاعران و نقادان و فیلسوفان، و مخصوصًا دانشمندان كنفسیوس گراي، دشمنان سوگند خوردة او 
ودكامة او آسیب دیدند و برقراري حكومت نیرومند او را بھ منزلة پایان آزادي اینان از قدرت خ. بودند

گوني فكریي كھ، در بحبوحة جنگھا و تشتت، عصر ادب را بھ پیش برد، دانستند و اعتراض  و گونھ
  .ورزد كردند كھ شي ھوانگ تي از تشریفات باستان غفلت مي

ھیئتي از ماندارینھا یا دیوانساالران از او . شانیداما شي ھوانگ تي آنان را با خشونت بر جاي خود ن
كسي كھ از «: گفتند. الطوایفي را بازگرداند و بھ وابستگان خود تیول دھد خواستند كھ دستگاه ملوك

سو،  لي» .ھیچ گاه موفق نشود - دانیم تا جایي كھ ما مي - سنتھاي عمیق سرمشق نگیرد وخواھان بقا باشد
ع سرگرم اصالح خط و تنظیم الفباي چیني كنوني بود، با سخني تاریخي، وزیر اعظم، كھ در آن موق

  : كھ خوشایند ادیبان چیني نبود، بھ این انتقادات پاسخ گفت
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از ھمدیگر تقلید » گانھ ھاي سلطنتي سھ سلسلھ«بھ تكرار رویة یكدیگر نپرداختند و » سالطین پنجگانھ«
وند فغفور، براي اول بار، كاري بزرگ كرده و اینك خدا. زیرا زمانھ دیگرگون شده بود…نكردند

ماندارینھاي ابلھ از دریافت این . شكوھي را بنیاد نھاده است كھ تا ده ھزار نسل پابرجا خواھد ماند
. در روزگار پیشین، چین منقسم و رنجور بود، و كسي نبود كھ بتواند اتحاد آن را تكفل كند…. عاجزند

زنند تا این  ماندارینھا در سخنان خود از ایام گذشتھ دم مي. ت بودندبھ این سبب، ھمة نجبا صاحب قدر
در این صورت، . انگیزند اینان مردم را بھ جعل دروغھا و بھتانھا برمي…. زمان را بھ سیاھي كشند

اگر مورد مخالفت قرار نگیرند، سلطنت در چشم طبقات باال خوار خواھد شد و سازمانھایي در میان 
  …. ید خواھد آمدطبقات پایین پد

را سوزاند، و كساني را كھ در » یادبودھاي امارت چین«بھ نظر من، باید ھمة تاریخھاي رسمي جز 
كھ آنھا  كوشند، بر آن داشت مي» گفتارھاي صد مدرسھ«و  »شوچینگ«و » چینگ شي«نھان كردن 

  . را براي سوختن بھ مقامات رسمي تسلیم كنند

پس كتب مورخان را در ھمھ جا بھ شعلھ . این فكر فغفور را خوش آمد و فرمان بھ اجراي آن داد
گویا كتب . تي آغاز گردد ھوانگ سپردند تا فشار گذشتھ از زمان حال برداشتھ شود و تاریخ چین با شي

مصون ماندند، و بسیاري از كتابھاي ممنوع نیز در كتابخانة سلطنتي علمي و آثار منسیوس از سوختن 
چون در . نگاھداري شدند تا محققان، بھ ھنگام لزوم، بتوانند با اجازة مخصوص از آنھا استفاده كنند

ھر  پیوستند،  ھا را با سنجاق بھ ھم مي نوشتند و باریكھ ھاي خیزران مي این زمان كتاب را روي باریكھ
. از این رو دانشمنداني كھ آھنگ نافرماني داشتند، بھ دشواري افتادند. اي خود وزني داشتكتاب بر

اند كھ برخي از آنان را گرفتند و بھ ساختن دیوار بزرگ گماردند، و چھار صد و شصت تن را  آورده
ًا بھ با این وصف، بعضي از اھل علم ھمة آثار كنفوسیوس را از بر كردند و شفاھ. بھ قتل رسانیدند

كھ ظاھرًا اغالط فراواني در آنھا   پس از مرگ فغفور، بار دیگر این كتابھا، بزودي، . دیگران رسانیدند
اي قدسي یافتند و  و نتیجة پایدار كتابسوزي تنھا این بود كھ كتابھا جلوه  رواج گرفتند،  راه یافتھ بود،

  .ي متمادي در آلودن گور او كوشیدندتي مبغوض تاریخنویسان چین گردید، چندان كھ نسلھا ھوانگ شي

تي، در سالھاي  ھوانگ ھاي پر قدرت و انھدام آزادي نوشتن وگفتن سبب شد كھ شي نابودي خانواده
ھا را بھنگام كشف  دشمنانش براي قتل او مجاھدت ورزیدند؛ ولي او توطئھ. یاور شود آخر، تقریبًا بي

نشست، شمشیري بر زانوان  ون بر تخت ميچ. گران را ھالك ساخت كرد و بھ دست خود توطئھ
كھ بر كسي معلوم نبود،   و شب ھنگام در یكي از اطاقھاي یكي از كاخھاي متعدد خود،  نھاد، مي
مانند اسكندر مقدوني، براي بسط قدرت دودمانش، خود را خدا معرفي كرد، اما او ھم، مثل . خوابید مي

بخوانند و » نخستین فغفور«اد كھ جانشینانش وي را فرمان د. اسكندر، در این راه بھ جایي نرسید
اگر بتوانیم بھ اخبار . اما دودمان وي بھ پسرش ختم شد! حفظ كنند» فغفور ده ھزارم«او را تا  شجرة 

در مرحلة كھولت، اسیر موھومات شد و در پي  وي،   اند اعتماد كنیم، مورخاني كھ با او دشمني داشتھ
چون در گذشت، پیكرش را نھاني بھ پایتخت فرستادند و، براي آنكھ . برد اكسیر حیات جاویدان رنجھا

در . كسي از بوي جسد بھ وجودش پي نبرد، جسد را ھمراه كارواني حامل ماھیان فاسد روانھ كردند
. روایات آمده است كھ چند صد دختر جوان را زنده با جسد او بھ خاك سپردند تا مصاحب دایم او باشند

صور بروج فلكي را . از مرگش شاد بود، در تزیین آرامگاھش سخت بھ اسراف گراییدخلف او، كھ 
در درون . بر سقف آرامگاه نقش كردند و بر كف برنجي آن نقشة شاھنشاھي را با جیوه كشیدند

. ھاي او دیر زماني در یادھا ماند آرامگاه شمعھاي تناور افروختند تا كارھاي فغفور مرده و ملكھ
ستگاھي در گنبد مقبره تعبیھ كردند تا خود بھ خود ھر كھ را كھ ناخوانده در آید، بھ قتل د ھمچنین، 

زنده، در كنار تابوت دفن شدند تا   از اینھا گذشتھ، كارگراني كھ تابوت را بھ درون مقبره بردند،. رساند
  .مبادا راز گذرگاه گور را فاش سازند
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II – آزمایشھایي در سوسیالیسم  

اقتصاد منظم وانگ مانگ  –مالیات بر درآمد  –اصالحات وو تي  –دودمان ھان  –فقر  ھرج و مرج و
  ھجوم تاتارھا –انھدام آن  –

براستي تنھا یك . مرگ شي ھوانگ تي، مانند مرگ ھر سلطان خودكام دیگر، اغتشاشاتي در پي داشت
. سو، را كشت پدر، ليپسر شي ھوانگ تي وزیر ! تواند واقعًا قدرت را انحصار كند فرد جاوید مي

پس، مردم بر او شوریدند و بھ ھالكتش رسانیدند و، پنج سال پس از مرگ بنیادگذار دودمان چین، بھ 
سپس . نظمي پدید آمد امیران رقیب حكومتھایي مستقل برپا كردند، و بار دیگر بي. آن پایان دادند

كھ چند   ارصد سالة سلسلة ھان را،راھزني زرنگ، بھ نام كائوتسو، تاج و تخت را ربود و حكومت چھ
آزادي گفتن و ) ق م 57 – 179(ون تي  .گردانید بار دچار وقفھ شد و پایتخت آن تغییر كرد، استوار

  موجب آن انتقاد از حكومت ممنوع بود، نوشتن را بھ مردم باز داد و فرمان شي ھوانگ تي را، كھ بھ
اعتبار ساخت؛ سیاستي صلحدوستانھ پیش گرفت و رسم كرد كھ سرداران خصم را با تقدیم ھدایا  بي

  !شكست دھند

بربرھاي مھاجم را ) م ق 87 – 140(كھ در مدتي بیش از نیم قرن  بزرگترین فغفور ھان، وو تي بود،
وسعتي كھ براي . پس راند و سلطة چین را بھ كره و منچوري و آنام و ھندوچین و تركستان رسانید

آزمایش  را مورد) گرایي جامعھ(وو تي شیوة سوسیالیسم . شناسیم، از این زمان تحقق یافت چین مي
قرار داد، بھ این معني كھ مالكیت منابع طبیعي را از آن دولت دانست تا دستھاي خصوصي نتوانند 

ثروتھاي كوھھا و دریاھا را، منحصرًا، مطابق مصلحت خود بھ كار برند و دارا شوند و طبقات «
ي تخمیري را در ھا ھمچنین تولید نمك و آھن و تھیھ و فروش نوشابھ» .پایین را زیر دست خود سازند

دھد كھ وي دستگاھي براي حمل و مبادلة  ین، خبر مي معاصر او، سوماچي. انحصار دولت در آورد
كاال بھ وجود آورد و، براي جلوگیري از تغییر سریع قیمتھا، تجارت را زیر نظارت گرفت تا قدرت 

خرند و در شھرھا انبار  كھ ميگیرند، آنان  خرند و وام مي كساني كھ بھ نسیھ مي«بازان،  دالالن و سفتھ
كارگران دولتي وسایل حمل . ، از میان برود»ریزند كنند، آنان كھ ھمھ نوع كاال را روي ھم مي مي

كرد،  حكومت كاالھاي اضافي را ذخیره مي. آوردند كاالھا را براي سراسر خطة شاھنشاھي فراھم مي
زد، و ھنگامي كھ قیمتھا پایین  ش كاال ميرفت، دست بھ فرو و ھرگاه قیمتھا با سرعت زیاد باال مي

بازرگانان توانگر و كاسبان «بھ این طریق، :  گوید ین مي سوما چي. پرداخت آمد، بھ خرید كاال مي مي
  » .و قیمتھا در سراسر شاھنشاھي انتظام یافت… فراخدست از سودھاي ھنگفت محروم شدند،

خبر دھد و پنج درصد آن را بھ نام مالیات  ھر كس موظف بود كھ میزان درآمد خود را بھ حكومت
براي آنكھ خریداري و مصرف كاالھا آسان صورت گیرد، فغفور، با ضرب مسكوكاتي از . تسلیم كند

بھ امر او، دولت براي میلیونھا بیكاري كھ در مؤسسات . بر حجم پول رایج افزود  نقرة آمیختھ با قلع،
رد، روي رودھاي چین پلھاي فراوان ساخت و براي صنعتي خصوصي راھي نداشتند، كار ایجاد ك

   .كندھاي بسیار  پیوستن رودھا و آبیاري كشتزارھا ترعھ

الت افزوده بر دامنة مباد. كاالھاي بازرگاني افزایش و تنوع یافت: نظم نو چندگاھي بخوبي پیش رفت
پایتخت، لویانگ، از . شد، و چین، در عرصة تجارت، بھ ملل دور افتادة خاور نزدیك پیوند خورد

علم و شعر بھ راه . ھاي حكومت از پول مالیات ماالمال شد و خزانھ  حیث جمعیت و ثروت ترقي كرد،
جلد دربارة آثار  3123در كتابخانة سلطنتي . و سفالگري چیني با زیبایي پیوند خورد  تكامل افتاد،

جلد  868جلد دربارة ریاضیات،  2568جلد دربارة شعر،  1318جلد در فلسفھ،  2705كالسیك، 
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تنھا كساني بھ مقامات حكومتي گمارده . جلد كتاب دربارة جنگ وجود داشت 790دربارة پزشكي، و 
ر این امتحانات توانست د آمدند، ولي ھر كس مي شدند كھ از عھدة امتحانات مخصوص بر مي مي

  .گاه تا آن پایھ پیشرفت نكرده بود چین ھیچ. شركت كند

سیلھا و خشكسالیھا قیمتھا . اما این آزمایش تھور آمیز بر اثر نكبتھاي طبیعي و مفاسد بشري قطع شد
مردم، كھ از گراني ھزینة خوراك و پوشاك بھ زحمت افتادند، . را از نظارت حكومت خارج ساخت

ساز كردند و خواستار شدند كھ مبتكر   نمود، ھ گذشتھ را، كھ بر اثر مرور زمان زیبا ميبازگشت ب  نغمة
سوداگران اعتراض نمودند كھ دخالت حكومت مانع ابتكار . در آب جوشان افكنده شود  نظم جدید، زنده،

 و رقابت سالم است، و سپس از پرداخت مالیاتھاي سنگیني كھ براي آزمایشھاي حكومت الزم بود،
زنان بھ دادگاھھا راه یافتند، صاحبان مقام را تحت تأثیر خود قرار دادند و بر . استنكاف ورزیدند

جاعالن چنان با مھارت بھ جعل مسكوكات   .دار شد، افزودند مفاسدي كھ پس از مرگ فغفور دامنھ
د و استثمار ضعفا اي پدید آمدن كارفرمایان تازه. جدید پرداختند كھ حكومت ناچار از جمع كردن آنھا شد

  .مدت یك قرن اصالحات وو تي فراموش شد یا مورد لعن و طعن قرار گرفت. را از سر گرفتند

  در آغاز عصر میالدي، یعني ھشتادوچھار سال پس از مرگ وو تي، اصالح طلب دیگري

السلطنھ و بعدًا فغفور گردید، از  كھ نخست نایب  وانگ مانگ،. بر اورنگ سلطنت چین جلوس كرد
زیست و  با آنكھ خداوند زر بود، باز با اعتدال و حتي امساك مي .استارجدارترین آزادمردان چین 

ھمواره در سامان دادن بھ حیات اقتصادي . كرد رآمد خود را میان دوستان و تھیدستان پخش ميد
وانگھي، نھ تنھا كمر بھ حمایت علم و ادب بست، بلكھ خود را نیز بھ . ورزید كشورش مجاھده مي
د بھ جاي سیاست بازان، مردان آزمودة فلسفھ و ادب را گر  چون بھ قدرت رسید،. زیور دانش آراست

كامیابیھاي  و دوستانش آنان را مایة  دھند،  دشمنانش نامرادیھاي او را بھ این گروه نسبت مي. خود آورد
  .دانند او مي

با   در ھمان آغاز سلطنت خود،  كھ از توسعة بردگي در امالك بزرگ دلگیر و بیزار بود، وانگ مانگ،
زمین را بھ قطعات مساوي تقسیم و میان . ھم بردگي و ھم مالكیت عمده را برانداخت  ملي كردن زمین،

. فروش و خرید زمین را ممنوع ساخت  براي جلوگیري از تمركز مجدد ثروت،  دھقانان توزیع كرد و،
ھمچنان نمك و آھن را در انحصار حكومت نگاه داشت و مالكیت معادن را نیز از آن دولت كرد و 

با تثبیت بھاي كاالھا، كشتكاران و مصرف   مانند وو تي،. معامالت شراب را زیر نظارت گرفت
ھاي كشاورزي را  حكومت، بھ ھنگام وفور، فراورده. كنندگان را در برابر بازرگانان حمایت كرد

  .داد و با نرخي نازل بھ صاحبان كارھاي تولیدي وام مي  فروخت، مي  در وقت كمیابي،  خرید و، مي

با آنكھ . توار ساختھ و از طبع انساني غافل شده بودوانگ سیاست خود را بر اصول دنیاي اقتصاد اس
بزودي دریافت كھ در عھد او بیساماني   كرد، نیازي و كامراني ملت تالش مي شب و روز براي بي

در كار   سوانح طبیعي، مانند خشكسالي و سیل،. دارتر گردیده است، پس دلشكستھ شد اجتماعي دامنھ
گروھھایي كھ اصالحات او بر آز آنھا مھار زده   آورد؛ ھمة رد مياقتصاد سنجیده و منظم او اخالل وا

وانگ، كھ . مردم پولدار طبقات باال چند بار دست بھ شورش زدند  بر ضد او ھمداستان گردیدند؛  بود،
اقوامي كھ یوغ   در آن میانھ،. كوشید كھ بر شورشھا راه بندد از این ناسپاسیھا بھ حیرت افتاده بود، 

رت چین را بر گردن داشتند، آن را بھ دور انداختند و بر اعتبار وانگ لطمة دیگري وارد بندگي اما
سپس خاندان توانگر لي یو شورشي . حتي اقوام بربري شیونگ نو والیات شمالي را گرفتند. ساختند

. وانگ مانگ را بھ قتل رسانید، و اصالحات او را خنثي كرد  عمومي برانگیخت، چانگان را فتح كرد،
  .جامعھ بھ صورت پیشین بازگشت
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پس، دودمانھاي كوچك و دولتھاي مجزا . دودمان ھان پایان پذیرفت با ظھور چند فغفور ناتوان، سلطة 
تاتارھا بھ چین ریختند، نواحي   با وجود دیوار بزرگ،. استقرار یافتند، و كشور بھ ھرج و مرج افتاد

  غشوش كردند، و چند گاهپھناور شمال را گشودند، زندگاني چینیان را م

درست ھمچنان كھ ھونھا سازمان امپراطوري روم را درھم  –گسترش تمدن را موقوف داشتند 
چون در نظر بگیریم كھ . راه قرون وسطي یا عصر ظلمت اروپا را كوبیدند  شكستند و، بھ نوبة خود،

بھ قدرت نژاد و   قتر بود،مزاحمت تاتارھا در چین بمراتب از تسلط وحشیان بر روم كوتاھتر و كم عم
. جنگ و آشوب و اختالط چینیان با مھاجمان مدتي ادامھ یافت. بریم خصایص فرھنگ چیني پي مي

شاید خود تاتارھا در . تمدن چین بھ خود آمد و از رستاخیز درخشاني برخوردار شد  پس از آن،  ولي،
  با آنان وصلت كردند،  تحان را پذیرفتند،چینیان فا. مؤثر افتاد  احیاي ملتي كھ بھ كھولت رسیده بود،

  . تاریخ خود پیش رفتند  آنان را متمدن ساختند و بھ سوي عالیترین دورة

III –  تانگ  افتخار سلسلة  

سر  –فغفور مشعشع  –عصر آسایش  –شیوة تاي تسونگ براي كاھش بزھكاري  –دودمان جدید 
  طغیان آن لوشان –گذشت یانگ كوي في 

تحریك معنوي آیین بودا، و  نژادي،اختالط : خشان تاریخ چین معلول سھ علت استظھور عصر در
پدر تاي تسونگ، ). میالدي 650 – 627(نبوغ یكي از بزرگترین فغفورھاي چین بھ نام تاي تسونگ 

  كائوتسو نام داشت، سلسلة تانگ را تأسیس كرد و پس از نھ سال سلطنت،  كھ، مانند باني دودمان ھان،
بھ قتل برادران خود، كھ بھ مقام او  تاي تسونگ در سن بیست و یك بر تخت نشست و. كناره گرفت

ھایي كھ یوغ سلطة چین را پس از  با پس راندن بربرھا و فتح مجدد خطھ  سپس،  نظر داشتند، دست زد،
ناگھان از جنگ ملول شد و بھ پایتخت . سقوط دودمان ھان از گردن برداشتھ بودند، ابراز لیاقت كرد

بھ خواندن و باز خواندن آثار كنفوسیوس . گرفتآمیز پیش  خود، چانگان، بازگشت و روشي صلح
توانید كاله خود را درست بر  اي برنجین مي بھ كمك آیینھ«: پرداخت و امر بھ انتشار آنھا داد و گفت

از » .توانید قیام و سقوط شاھنشاھیھا را پیش بیني كنید بھ كمك آیینة اعصار گذشتھ مي. سر بگذارید
. مرخص كرد  ھزار بانو را كھ براي سرگرمي او انتخاب شده بودند،ھمة تجملھا روي گردانید و سھ 

اگر از مخارج «: وقتي كھ وزیرانش خواستار قوانیني سخت براي دفع بزھكاري شدند، بھ آنان گفت
بكاھم و بار خراج را سبك سازم و تنھا كارگزاران درستكار را بھ كار گمارم تا مردم لباس كافي بھ 

  » .كنند دزدي را منسوخ مي  ھتر از كیفرھاي سخت،دست آورند، اینھا، ب

تنھا بھ . روزي بھ زندانھاي چانگان رفت و دویست و نود تن را دید كھ بھ مرگ محكوم شده بودند
  قول دادند كھ. اتكاي قولي كھ از آنھا گرفت، در زندان را بھ رویشان گشود

تاي تسونگ چنان خشنود گشت كھ آزادشان  چنین نیز كردند، و. بروند زمینھا را شخم كنند و بازگردند
سپس مقرر داشت كھ ھیچ فغفوري نباید حكم مرگ كسي را توشیح كند، مگر آنكھ سھ روز . گردانید

. پایتخت خود را بھ قدري زیبا ساخت كھ انبوه سیاحان از ھند و اروپا بدانجا شتافتند. روزه بگیرد
آزادانھ بھ ھند رفتند   و بوداییان چین، مانند یوان چوانگ، راھبان بودایي، بھ تعداد زیاد، از ھند آمدند،

چون ھیئتھایي براي تبیلغ آیین زردشتي و . تا آیین جدید كشور خود را در سرچشمة آن مطالعھ كنند
آیین مسیحیت نسطوري وارد چانگان شدند، فغفور چین، در زماني كھ اروپا در فقر و ظلمت معنوي و 

بھ آنھا خوشامد گفت، از آزادي و حمایت خود   ، ھمانند اكبرشاه،كشمكشھاي دیني غرقھ بود
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او خود بھ آیین كنفوسیوس وفادار . برخوردارشان كرد، و نیایشگاھھاي آنھا را از خراج معاف داشت
چون در گذشت، ماتم مردم «: گوید یك مورخ مشھور مي. ولي از خشكي و تعصب بر كنار بود  ماند،

ستادگان خارجي، خود را با كارد و نیزه زخمدار كردند و خوني را كھ از تن را حدي نبود، و حتي فر
  ».خود گرفتھ بودند، بر تابوت فغفور متوفا افشاندند

و چین مدت پنجاه سال از صلح و ثبات نسبي   وي زمینة خالقترین عصر تاریخ چین را تدارك دید،
و سود خود را صرف   افي خود را صادر،برخوردار شد و توانست برنج و گندم و ابریشم و ادویة اض

ھاي چین در  در آن روزگار، ھمواره زورقھاي تفریحي مزین و منقش در دریاچھ. تجملي بیسابقھ كند
رسید، و  بھ ھر گوشة كشور مي  ھا، بھ میانجي رودھا و ترعھ  كاالھاي بازرگاني،  رفت و آمد بود،

چین تا آن زمان چنان ثروتي . دادند یج فارس پیوند ميكشتیھا و بندرھاي چین را بھ اقیانوس ھند و خل
با آنكھ در . ھاي آسوده و پوشاك عالي بھره نبرده بود بھ خود ندیده و چندان از خواروبار فراوان و خانھ

پرداختند، باز نیمي از جمعیت شھرھاي بزرگ چین ھمیشھ  اروپا بھ وزن ابریشم چین، طال مي
كردند، و در چانگان قرن بیستم پوستھاي خز و سنجاب بر تن مردم دیده  ھاي ابریشمین در بر مي جامھ

سازي، یكصدھزار كارگر بھ كار  ھاي ابریشم ھاي نزدیك پایتخت، در كارخانھ در یكي از دھكده. شد مي
چھ ! نوازي پرشكوھي چھ مھمان«: لي پو، شاعر چیني، از آنھمھ جالل در عجب بود. اشتغال داشتند

فنجانھایي از یشم سرخ و خوراكھاي لذیذ كمیاب، روي میزھایي مرصع بھ سنگھاي ! افراط و اسرافي
تراشیدند و اجساد تجملپرستان را بر بسترھایي از  از یاقوت مجسمھ مي» .گرانبھاي سبز رنگ

پرست شد و آفرینندگان زیبایي  این قوم بزرگ ناگھان زیبایي. كردند خوابانیدند و دفن مي مروارید مي
فغفورھا » .در این عصر، ھر كس آدم بود، شاعر بود«: نقادي چیني گوید. بزرگ داشترا سخت 

خنیاگران و «، غیر از ویلرسانیدند، و بھ قول جان من  شاعران و نقاشان را بھ مقامات شامخ مي
  ،»قكانخوانندگان و دل

فغفورھاي   در قرن ھجدھم میالدي،. ھیچ كس جرئت آن نداشت كھ فغفور را مورد خطاب قرار دھد
اي در سي جلد شامل  در نتیجھ، مجموعھ. منچو فرمان دادند كھ از آثار شاعران تانگ گلچیني فراھم آید

از آن گذشتھ،  .شاعر، كھ از دستبرد زمان محفوظ مانده بود، گرد آمد 2300قطعھ شعر از  48900
دراین زمان مسلمًا چین در «: گوید مرداك مي. رسیده بود 54000شمارة كتابھاي كتاخانة فغفور ھم بھ 

قویترین، منورترین، مترقیترین امپراطوري روي زمین، و داراي . جبھة مقدم تمدن قرار داشت
  ».استترین عصر تایخ جھان  این عصر آراستھ. بھترین حكومتھا بود

بر چین ) 756 – 713(ھا، در حدود چھل سال  با بعضي وقفھ  كھ،» فغفور مشعشع«مینگ ھوانگ یا 
گفت و با  شعر مي. وي مردي بود پر از تناقضات بشري. درخشد سلطھ ورزید، بر تارك این عصر مي

وي مجازات اعدام را . خواست جنگید و از تركیھ و ایران و سمرقند خراج مي ست ميكشورھاي دورد
ترحم، بر داراییھا مالیات بست؛ بھ تشویق شاعران و  لغو، و زندانھا و دادگاھھا را اصالح كرد؛ بي

اي براي آموزش موسیقي برپا  خود دانشكده» باغ درخت گالبي«ھنرمندان و دانشمندان پرداخت و در 
سازي را بست و  ھاي ابریشم در آغاز مانند یك زاھد سلطنت كرد، بھ این معني كھ كارخانھ. تداش

ولي دیري نگذشت كھ . ھاي گلدوزي شده باز داشت بانوان درباري را از استعمال جواھر و جامھ
ھا گرفت و سرانجام تاج و تخت را محض لبخندھاي  لذتجویي كامل گردید و از ھر ھنر و تجملي بھره

  .كوي في از كف داد دالرایي بھ نام یانگ

كوي في بیست و ھفت سالھ، كھ از ده سال پیش یار دالرام ھجدھمین فرزند  سالگي، با یانگ در شصت
بھ عشق او، كھ . آراست، برخورد كرد او بود و پیكري تناور داشت و گیسوي مصنوعي بر خود مي

بانو ھم، از سر لطف، ستایشگریھاي . آمد طلب و گستاخ بود، دچار زني لجوج و ھوسران و قدرت
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فغفور را پذیرفت و او را با پنج خانواده از كسان خود آشنا ساخت و رخصتش داد كھ ایشان را، در 
خواند و تدریجًا فن » آالیش بزرگ بي«ھوانگ بانو را  مینگ! دربار خود، منصب و مقرري دھد
دان عنایتي بھ دولت و مھماتش ننمود، بلكھ تمام در نتیجھ، دیگر چن. ظریف عشرت را از او فرا گرفت

، سپرد و، در »آالیش بزرگ بي«چونگ، برادر فاسد و ناالیق  اقتدارات حكومتي را بھ یانگ كوئو
  .گرفتند، شب و روز را بھ عشرت گذارنید حیني كھ عوامل انحطاط و انھدام در پیرامونش فزوني مي

وي، كھ بھ یانگكوي في دلباختھ بود، اعتماد فغفور را . وشان بودل یكي از درباریان او تاتاري بھ نام آن
  با چاالكترین . بھ خود جلب كرد و بھ فرمانروایي خطة شمال گمارده شد

استحكامات . ارتشھاي چین بدانجا رفت و ناگھان خود را فغفور چین خواند و بھ سوي چانگان تاخت
سربازاني كھ در . مدند، و مینگپایتخت را ترك گفتشھر، كھ مدتھا از نظر افتاده بودند، از پا درآ

مالزمت مینگ بھ سر مي بردند، بر او شوریدند، یانگ كوئو چونگ و اعضاي ھر پنج خانواده را 
فغفور . كشتند، و یانگ كوي في را از دستھاي سلطان بیرون كشیدند و در برابر او بھ ھالكت رسانیدند

طنت كناره گرفت، و سپاھیان وحشي آن لوشان شھر چانگان سالخوردة درھم شكستھ، ناگزیر، از سل
و شش  اند كھ، در شورش آن لوشان، سي گفتھ .گذرانیدندرا غارت كردند و مردم را بیدریغ از دم تیغ 

آن لوشان بھ دست پسرش، و پسرش بھ دست یك : ثمر بود بياما این شورشي . میلیون تن تلف شدند
میالدي فرو نشست، و مینگ 762غایلھ بھ سال . سردار، و سردار بھ دست فرزند خود كشتھ شد

بر روي ھم، در جریان . ھوانگ با قلبي شكستھ بھ پایتخت ویران بازگشت، و پس از چند ماه درگذشت
ي نقشي چنان تابناك یافت كھ پیش از آن ھرگز بھ خود ندیده روزیھا، شعر چین این مھرورزیھا و تیره

  .بود

IV – فرشتة مطرود  

سفرھاي  - جنگ -بشارت انگور -در زورق سلطنتي - جواني و دلیري و عشقھاي او - پو اي از لي قصھ
  در زندان شعر بیمرگ - پو لي

این پیام را بھ . ھوانگ، فرستادگاني از سرزمین كره آمدند و پیامي آوردند بھ ھنگام سلطنت مینگ
آیا در میان «: فغفور بھ شگفتي افتاد و گفت. دانستند خطي نوشتھ بودند كھ ھیچ یك از وزیران نمي

ند؟ اگر تا سھ كالنتران و دانشمندان و دالوران بیشمار ماكسي نیست كھ ما را از این مخمصھ خالص ك
  » .روز رمز این نامھ گشوده نشود، ھمھ از خدمت طرد خواھید شد

. وزیران از بیم باختن منصبھا، و نیز سرھاي خود، روز را بھ تلخي گذراندند و كنكاش كردند
خواھد تا بھ  این بنده رخصت مي«: چانگ بھ اورنگ فغفوري نزدیك شد و گفت سرانجام، وزیر ھوچي

عرض خداوندگار معروض دارد كھ در این شھر شاعري ھست پرخرد، بھ نام لي؛ با دانشھاي بسیار 
ففغور فرمان داد كھ لي » .بفرماي تا نامھ را بخواند. ناست، و كاري نیست كھ از وي برنیایدآش

اي را كھ او در امتحان  لي نپذیرفت و پیغام فرستاد كھ دانشمندان دولتي رسالھ. بیدرنگ بھ دربار آید
راي خواندن چنان اند، و بنابراین معلوم است كھ او نباید ب استخدام دولتي نوشتھ است، مردود دانستھ

  اي شایستگي داشتھ  نامھ

لي بھ دربار آمد و چون ممتحنان امتحان استخدام دولتي را در میان وزیران دید، آنان را واداشت كھ 
دولت كره اعالم داشتھ بود كھ براي برافكندن . سپس نامھ را ترجمھ كرد. كفش از پایش بیرون آورند
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تردید آن  اي خردمندانھ و ترساننده نوشت، و فغفور بي نامھ لي، در پاسخ،. یوغ چین آمادة جنگ است
اي است كھ بر اثر  بود كھ لي فرشتھ چانگ، تقریبًا باور كرده  چي را توشیح كرد، زیرا، بھ تلقین ھو

حكومت كره، پس از دریافت آن نامھ، زبان بھ معذرت گشود و  .ستاشرارتي از آسمان رانده شده 
خراج فرستاد، و فغفور قسمتي از خراج را بھ لي بخشید، و لي ھم كھ عاشق شراب بود آن را بھ 

  .میفروش داد

را، كھ در   پوشینگ ستارة سپید بزرگ یا زھره شد، مادرش تاي پو زاده مي گویند شبي كھ لي
نام نھاد و ) »آلو«بھ معني (پس، كودك خود را لي . خوانند، بھ خواب دید يم» ونوس«زمین  مغرب

لي در دھسالگي بر ھمة آثار كنفوسیوس تسلط یافت و . لقب داد) »ستارة سپید«بھ معني (تاي پو 
در سال دوازدھم عمر، زندگي فیلسوفان پیش گرفت و بھ كوھستان پناه برد . ھایي جاویدان آفرید چكامھ

در آنجا سخت تندرست و نیرومند شد، شمشیرزني آموخت، سپس ھنرھاي . ر كوھھا زیستو سالھا د
كمتر است، قوت آن دارم كھ [ ي چیني] ھر چند كھ قامتم از ھفت پا «: خود را بھ جھان اعالم داشت
پس از آن، از سر .) دھد مي» بسیار«ده ھزار، در بین چینیان، معني (» .ده ھزار مرد را برابري كنم

دخترك «براي . اغت، در اكناف زمین بھ مسافرت پرداخت و شھد عشق را از لبان گوناگون نوشیدفر
  :چنین سرود» وو

  شراب زر،

  جامھاي زر،

  و دختركي از وو

  :پانزده سال دارد. آید سواره مي

  ابروھاي آبي شده،

  كفشھاي سرخ زربفت،

  .سخن بیزبان

  .كند اما آوازش مسحور مي

  -گیریم دور میز جشن مي

  .پشت میزي مرصع بھ كاسة سنگ

  .شود دخترك در دامان من مست مي

  آه طفلك، چھ نوازشھا

  ! دار ھاي گلدار، سوسن در پشت پرده
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آیا این ابیات . مایھ بود كھ زن تركش گفت و كودكان را باخود برد ھمسري برگزید، اما چنان اندك
  انگیزتر؟ آمیز بھ یاد اوست یا بھ یاد یاري شور اشتیاق

  .كردم راما، زماني كھ اینجا بودي، خانھ را پرگل ميدال

  .تنھا تختي بھ جاي مانده است -اي دالراما، اكنون رفتھ

  .توانم بخوابم لحاف منقش، روي تخت جمع شده است؛ نمي

  . كند اي، مفتونم مي ھنوز عطري كھ از خود بھ جا گذارده. گذرد سھ سال از رفتن تو مي

  اما كجایي تو، محبوبم؟. مشام خواھم داشتاین عطر را تا ابد در 

  .افتند برگھاي زرد از شاخھ بھ زیر مي - كشم آه مي

  . زند ھاي سبز چشمك مي شبنم سپید روي خزه - كنم زاري مي

شتاب  ، كھ بي»شش الابالي باغ خیزران«وي براي تسالي خود بھ شراب روي آورد، و در سلك 
چون شنید كھ در نیائوچونگ شرابي . خوردند، درآمد نان مي ھا و شعرھاي خود زیستند و با ترانھ مي

در سفرھاي . عالي ھست، بھ صوب آن شھر، كھ حدود پانصد كیلومتر با او فاصلھ داشت، روانھ شد
دیرزماني با ھم غزل سرودند و . خود با توفو، كھ واالترین شاعران چین و ھمسنگ او بود، آشنا شد

. بر یك بستر خوابیدند، تا آنكھ شھرت، آنان را از یكدیگر جدا ساختبرادرانھ دست بھ دست دادند و 
آزار بودند و، با غرور و اخالص،  داشتند، زیرا، مانند پارسایان، بي ھمة مردم آنان را دوست مي
عاقبت بھ چانگان پا نھادند؛ ھو، وزیر صاحبدل، چنان مفتون . كردند یكسان با شاه و گدا رفتار مي

توفو در وصف . آالت زرین خود را فروخت كھ براي پرداخت پول شراب او زینت پو شد اشعار لي
  :پو گوید لي

  ما پو، جامي سرشار بھ او بده،ا

  .صد شعر خواھد ساخت

  اي در یكي از خیابانھاي چانگان  درون میكده

  زند؛ چرت مي

  خواند، و با آنكھ ولینعمتش او را فرا مي

  .گذارد پا در زورق سلطنتي نمي

  خداوندگارا، بر من ببخشا، «: گوید مي

  »!من خداي شرابم
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سرود، و از این رو فغفور بدو دوستي  شعر مي) في یانگ كوي(» آالیش بزرگ بي«پو در مدح  لي
پو  جشن شقایق برپا داشت و لي» كوشك عود«ھوانگ در  روزي مینگ. كرد بارانش مي نمود و صلھ مي

. پو چنان مست بود كھ شعر گفتن نتوانست لي. اش شعر سراید را احضار كرد تا بھ افتخار محبوبھ
ناچار آب سرد بر چھرة مھربانش ریختند تا بھ خود آمد و غزلسرایي آغاز كرد و، در وصف رقابت 

  :كوي في، داد سخن داد گلھاي شقایق با بانو یانگ

  كش در جامة اوست، جالل ابرھاي دامن

  .و جلوة گل در چھرة او

  ، تنھا در آن باالاي منظر آسماني

  ، »كوه گوھر«بر فراز 

  !شوي پریان، در زیر ماه یافت مي» قصر بلورین«یا در 

  - بینم با اینھمھ او را در این بستان زمیني مي

  وزد، ھا مي بادبھاري بآرامي بر نرده

  …. درخشند ھاي درشت شبنم مي و دانھ

  پایان عشق، پیروز است شوق بي

  . كرده است كھ با باد بھاري در دل خانھ

كیست كھ از چنین ستایشي خرسند نشود؟ با این وصف، بانو یانگ پنداشت كھ شاعر او را ظریفانھ 
پو داد و  اي بھ لي پس، فغفور بدره. ھجو كرده است، و از آن پس كوشید تا شاه را بھ او بدگمان سازد

ھشت تن «بھ . ي شستیك بار دیگر شاعر راه سرگرداني پیش گرفت و غم دل بھ م. اش كرد روانھ
لینگ ھمداستان  ، كھ نقل مجالس چانگان بودند، پیوست و با شاعري بھ نام لیو»جاویدان جام شراب

اي شراب، تا بھ خواجھ  یكي با كوزه: لیولینگ متوقع بود كھ ھمواره دو خادم بھ ھمراه داشتھ باشد: شد
! از پا درآورد، او را بھ خاك سپاردنوشاند؛ و دیگري با بیلي آمادة كار، تا چون شراب خواجھ را 

براستي شاعران چین بر سر آن » .امور این جھان مانند سبزاب رودخانھ نااستوار است«: گفت مي
از بھر شستن «: گفت پو مي بودند كھ طھارت خشك فیلسوفان آن سرزمین را جبران كنند، و از جملھ لي

نند عمر خیام بشارت انگور را بھ جھانیان وي ما» .غمھاي دیرینة روح خود، صدخم شراب نوشیدیم
  :رساند مي

  .گردد ریزد و دیگر باز نمي رود تندرو بھ دریا مي

  بیني كھ، باالي آن برج بلند، سپیدمویي آیا نمي

  خورد؟ دربرابر آیینة روشن خود اندوه مي
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  .جعدش، بامدادان، مانند ابریشم سیاه بود

  .شامگاھان، سراسر چون برف

  نیم از خوشیھاي كھن طرفي بندیمتوا بیا تا مي

  و ساغر زرین را از كف ننھیم

  … . آن در ماھتاب نمانیم و بي

  تنھا آرزومند نشئة دیرپاي شرابم،

  …. و ھمین خواھم كھ ھرگز بھ خود نیایم

  !بیا امروز من و تو با ھم شرابي خریم

  چرا بگوییم بھایش را نداریم؟

  اسب من آراستھ بھ گلھاي زیباست،

  ارزد، پوستین من ھزار قطعھ زر ميقباي 

  خواھم مي) خادم(از پسرك 

  كھ اینھا را بدھد و شراب شیرین بگیرد

  ھزار قرن را  آنگاه من و تو غمھاي ده

  .كنیم فراموش مي

این غمھا چھ غمھایي بودند؟ خلجان عشق مردود؟ بعید است، زیرا با آنكھ چینیان مانند ما عشق بھ دل 
پو  تراژدي انساني، بدانسان كھ از اشعار لي. نالند آنان بھ شدت ما از درد آن نميدھند، شاعران  راه مي
جنگ و تبعید، ھجوم آن لوشان و سقوط پایتخت، فرار فغفور، : آید، بازتاب حوادث بسیار است برمي

: كند پو سوگواري مي لي. ھوانگ بھ قصرھاي ویران شدة خود كوي في، و بازگشت مینگ مرگ یانگ
اند، بھ  و سپس با زناني كھ شوھرانشان قرباني مریخ، خداي جنگ، شده» .پایاني نیست جنگ را«

  :پردازد ھمدردي مي

  !دخترك افسردة یوچو را بنگر. ماه است دي

  .اند آساي او ژولیده ابروھاي پروانھ. گشاید خواند، لب بھ تبسم نمي نمي

  نگرد، ایستد و رھگذران را مي دم در مي
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  آورد كھ تیغ برگرفت و براي حفظ مرز رفت، يو او را بھ یاد م

  او كھ در سرماي آن سوي دیوار بزرگ رنج عظیم برد،

  .گردد او كھ در جنگ فرو غلتید و ھرگز باز نمي

  در تیردان زریني، آراستھ بھ پوست ببر،

  درمیان تار عنكبوت و گرد و غبار سالھا،

  - اند دو تیر با پرھاي سفید بھ یادگار مانده

  !تھي عشق، دیدار شما چھ غمزاست ھاي میاناي رؤیا

  .كند سوزاند و خاكستر مي آورد و مي دخترك تیرھا را بیرون مي

  توان از جریان رود زرد جلو گرفت، با ساختن سد مي

  تواند از اندوه او بكاھد؟ اما بھ ھنگام برف و باد شمال، كھ مي

آنچنان كھ . رود از امارتي بھ امارتي مي توانیم در نظر آوریم كھ از شھري بھ شھري و پو را مي لي
زایري ھستي كھ كولباري پر از كتاب بر پشت داري و «: كند تسوي تسونگ چي او را وصف مي

اي داري و در جیب، دیواني  زیر آستین، دشنھ. كني ھزار و صدھا فرسنگ و بیشتر طي طریق مي
وي را از آرامشي ناگفتني برخوردار  در این آوارگیھاي طوالني، دوستي دیرین او با طبیعت» .شعر

یابیم كھ تمدن شھري در آن زمان  بینیم و در مي آذینش را مي از البالي اشعار او سرزمین گل. گردانید
  :بار سنگیني بر روح چینیان نھاده است

  برم؟ چرا در میان كوھھاي سرسبز بھ سر مي

  روحم آرام است،. دھم خندم و پاسخ نمي مي

  .و زمیني دیگر، كھ از آن ھیچ كس نیست، ساكن استروحم در آسمان 

  . درختان ھلو غرق در گلند، و آب روان است

  :ھمچنین

  ماھتاب را در پاي تختم دیدم

  سربرداشتم و بھ ماه كوھسار نگریستم؛

  .سر فرود آوردم و از خانة دورافتادة خود یاد كردم
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چھ بسیار، در . ساخت قلبش را ماالمال ميگرایید، شوق خاطرات جواني  ھمچنانكھ مویش بھ سپیدي مي
  !محیط مصنوعي پایتخت، براي سادگي طبیعي خانھ و خانوادة خود دلتنگي نمود

  در سرزمین وو برگھاي درخت توت سبزند،

  .اند و كرمھاي ابریشم سھ بار بھ خواب رفتھ

  ام سكونت دارد، شرقي، كھ خانواده دانم در لوه نمي

  كند؟ ميمزارع ما را كي كشت 

  توانم، بھنگام، براي كارھاي بھاري بازگردم، نمي

  .كنم و ثمري ندارم  روي رود سفر مي

  راند وزد و روح دورماندة مرا سبك مي باد جنوب مي

  .برد اي آشنا مي و بھ سوي میخانھ

  بینم، در آنجا، در سمت خاور، درخت ھلویي مي

  .خورد تكان ميفام  ھاي ستبر در میان مھ آبي كھ با برگھا و شاخھ

  .این درختي است كھ سھ سال پیش، قبل از آوارگي، كاشتم

  اكنون درخت ھلو تا بام میخانھ رستھ است،

  .ام بازگشت عمر گذاشتھ در حالي كھ من در سفرھایي بي

  بینم تو را مي! یانگ، دختر زیبایم  پینگ

  .چیني اي و شاخة پرگلي مي كھ كنار درخت ھلو ایستاده

  - ني، ولي من آنجا نیستمچی گلھا را مي

  !شود اشك تو مانند رود روان مي

  .قامت تو بھ شانة خواھرت رسیده است! پسر كوچكم، پوچین

  آیي، با خواھرت بھ زیر درخت ھلو مي

  اما كیست كھ دست نوازش بر دوش تو كشد؟
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  شوم، كنم، از خرد بیگانھ مي چون از اینھا یاد مي

  .كند ميو ھر روز درد تیزي قلبم را سوراخ 

  گیرم تا این نامھ را بنویسم، اینك قماش ابریشمین برمي

  . و با مھرم، از راھي دراز، آنسوي رود، براي شما بفرستم

پو بازپسین سالھاي عمر را بھ تلخي گذرانید، زیرا ھرگز بھ كسب مال تن درنداده بود، و در آن  لي
لینگ،  سرانجام، لي. از گرسنگي حفظ كندبحبوحة آشوب و جنگ و انقالب نیز سلطاني نبود كھ او را 

لینگ بر ضد  اما چون لي. با شادي پذیرفت و نزد او شتافت. امیر یونگ، او را بھ مجلس خود خواند
  پو را ھم با  ھوانگ شورید و منكوب شد، لي جانشین فغفور مینگ

رد و حاضر شد كھ اي، كھ شورش آن لوشان را فرونشانیده بود، وساطت ك سرداران، بھ نام كوئو تسي
پو چشم پوشید و  در نتیجھ، حكومت از قتل لي. پو را ببخشایند درجھ و عنوان او را بگیرند و جان لي

پو با گامھاي ناتوان و  خوشبختانھ بزودي فرمان عفو عمومي صادر شد، و لي. بھ تبعید او اكتفا ورزید
اما راویان، كھ . افتاد و درگذشتسھ سال بعد، در بستر بیماري . لرزان بھ سرزمین خود بازگشت

اند كھ شبي، در  اند، روایت كرده دانستھ اي را براي چنان روح بزرگي شایستھ نمي چنین مرگ ساده
  !حالت شوق و جذبھ، براي گرفتن تصویر ماه در آب، خود را بھ رودي افكند و غرق شد

یك نقاد . كند شاعر چین معرفي ميآمیز از او مانده است و او را بزرگترین  جلد شعر لطیف و رقت سي
خورشیدي است كھ . تاي است و از ھزار تل و كوه باالتر رفتھ است وي تارك رفیع«: گوید چیني مي

مینگ ھوانگ و بانو » .دھند ھزار ھزار ستارة آسماني در برابر آن درخشش تابناك خود را از كف مي
  :پو ھنوز جان دارد یانگ مردند، ولي نغمة لي

  .اي كمیاب از چوبھاي گرانبھاست، و سكاني دارد از ماده كشتي من

  .نشینند لبكھایي از خیزران و طال، در دو سر آن مي خنیاگران، با ني

  اي شراب بھ دست گرفتن، چھ خوش است كوزه

  سرا در كنار داشتن، دختران نغمھ

  !آنسوي رفتن و شادمان با امواج بدینسوي و

  شادمانترم از آن پري كھ در ھوا

  بر درناي زردفام خود سوار بود؛

  .كرد دریایي كھ، بیھدف، مرغان را دنبال مي  و آزادم ھمچون آدم

  .شكنم را در ھم مي» كوه پنج«یافتة خود،  اكنون، بھ نیروي خامة الھام
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  .تر از دریاست خندم، و شادیم گسترده مي. شعر من زاده شده است

  ھمچون مھر و ماه پرشكوه است، چوپینگھاي  ترانھ! اي شعر بیمرگ

  . اند ھا زدوده شده حال آنكھ كاخھا و برجھاي شاھان چو از تپھ

V - اي از ویژگیھاي شعر چیني پاره  

  كمال صوري - رقت - صویر شعرھر شعري تصویر است و ھر ت -تصویرسازي در شعر - نظم آزاد

براي شناخت یا، اگر بھتر بگوییم، براي . توان شناخت پو نمي شعر چیني را تنھا از روي آثار لي
. ھاي مخصوص آنان آشنا شویم شتاب بھ شاعران بسیار رو كنیم و با شیوه احساس شعر چیني باید بي

  اي از كیفیات ظریف شعر  مسلمًا پاره

توانیم حروف خوشنماي چیني را، كھ از باال بھ پایین و از راست بھ چپ كشیده  ما نمي: رود میان مي
توانیم  كنند، ببینیم؛ نمي اي پیچیده را بیان مي اند و، در عین حال كھ ھر كدام ھجایي واحدند، اندیشھ شده

الحان زیر و بم توانیم  اند، دریابیم؛ نمي ھا بھ شعر چیني رسیده ھایي را كھ بدقت از گذشتھ وزنھا و قافیھ
بیگانھ چون بھ خواندن ترجمة شعر چیني . دھند، بشنویم را، كھ بھ شعر چیني آھنگ و ضرب مي

شعر عالي چیني در اصل ھمچون گلداني . ماند پردازد، دست كم از نیمي از لطف آن محروم مي مي
اي  اي نیم ترجمھ گانھاست آراستھ و پرنگار، اما نزد ما نظمي است آزاد یا صورتھایي است ساده، كھ بی

  .از آن را بھ ما رسانیده است

شاید این شعرھا در نظر ما ناچیز و سبك . خورد، ایجاز است در شعر چیني آنچھ بیشتر بھ چشم مي
از این رو، ما از شعر چیني . جلوه كند و شكوه و پیچ و تاب اشعار میلتن و ھومر را نداشتھ باشد

. دند كھ شعر باید سراسر كوتاه باشد، و شعر بلند امري است متناقضولي چینیھا معتق. شویم خرسند نمي
رسالت شعر . میرد اي آني است؛ وقتي كھ بھ صورت طوماري حماسي درآید، مي نزد آنان، شعر خلسھ

كمال مطلوب شعر . اي را بیان كند این است كھ با عبارتي كوتاه تصویري بسازد و، با چند بیت، فلسفھ
شعر چیني مانند نقاشي است، و خط چیني ھم اساسًا . ود است در الفاظ موزون معدودبیان معاني نامحد

اما در ھمان . از این رو، زبان مكتوب چیني، بھ خودي خود، حالتي شاعرانھ دارد. نوعي نقاشي است
تواند امور انتزاعي را بیان  ریزد، نمي حال كھ اشیا و امور واقعي را در قالب تصاویري روشن مي

اند، چینیان،  با این وصف، در جریان گسترش تمدن، ھمچنانكھ مفاھیم انتزاعي افزوني گرفتھ. كند
بھ ھمین دلیل، شعر چیني ھم توجھ شعرشناس . اند براي القاي آنھا، آیات یا اشارات دقیقي بھ كار بستھ

سازد و، با  اده ميگرداند و ھم او را براي دریافت القائات متشتت آم را روي عباراتي كوتاه متمركز مي
شعر چیني بركنار از . كند دارد، معني ژرفي را بھ ذھن تحمیل مي اي كھ عرضھ مي تصویر ساده

ھایي  ناگفتھ -گذارد گوید، ناگفتھ مي اي موجز نیست، و بیش از آنچھ مي تفصیل است، چیزي جز اشاره
ینیان برترین حسن شعر را در این پیش«: گویند چینیان مي. كھ تنھا یك تن شرقي توان درك آنھا را دارد

شعر » .دانستند كھ معاني الفاظ در وراي آنھا باشد، و خواننده مجبور بھ تأمل و استخراج آنھا گردد
چیني، مانند سایر ھنرھا و نیز آداب چیني، داراي لطفي است بیكران، نھفتھ در صورتي ساده و 

اي بھ مفاھیم مربوط بھ  بھ نمایش یك چیز و اشارهپوشد و فقط  از مجاز و تشبیھ و كنایھ چشم مي. لطیف
گیرد و با روشني و اعتدال، بھ ذھن پختھ و بالغ راه  از مبالغھ و ھیجان دوري مي. كند آن بسنده مي

  . گیرد بخشد و بندرت صورتي شورانگیز بھ خود مي عواطف شدید را مالیمت مي. یابد مي
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  .رسند گردند، اما ھرگز بھ یكدیگر نمي ن ستارگان كھ ميھمچو - كنند انسانھا جدا از یكدیگر زیست مي

  !گیریم چھ خوش است كھ ما ھر دو از یك چراغ نور مي -این چشم

  .دور جواني كوتاه است

  .آید از معابد ما بوي مرگ مي

  .اند شناسم، روح گشتھ ھم اكنون نیمي از آنان كھ مي

  .اعماق روح من بھ جنبش آمده است

رقت این اشعار بھ مالل افتیم، و نیز از این حسرت بیحاصل محزون شویم كھ گاھي ممكن است از 
باید در . دھد كھ تا ابد جوان مانند ایستد و بھ انسانھا و دولتھا مجال آن نمي چرا زمان از گذشت باز نمي

 ھوانگ تمدن چیني سالدار و خستھ بود و شاعران آن، مانند ھنرمندان نظر آوریم كھ در روزگار مینگ
با این . زمین، بھ تكرار موضوعھاي كھنھ و رعایت زیبایي صوري اشتیاق وافر داشتند سراسر مشرق

اینھمھ دقت بیان، اینھمھ عواطف لطیف و در عین حال : وصف، شعر چیني در ھیچ جا مانند ندارد
ند كھ اشعار گوی مي. شود آمیز، و اینھمھ سادگي و كوتاھي و رسایي در شعر اقوام دیگر دیده نمي اعتدال

كند، و ھر چیني ھوشمند كثیري از اشعار این  دورة تانگ نقش بزرگي در تربیت جوانان چین ایفا مي
اگر چنین باشد، آنگاه باید، براي تبیین این نكتھ كھ چرا ھر چیني بافرھنگ ھم . دوره را از بردارد

  .پو و توفو تأمل كنیم ھنرمند است و ھم فیلسوف، در احوال لي

VI - فوتو  

 - ایام آسایش - تصویري از جنگ -پو توفو و لي - اشعار درمانبخش ماالریا - پوچویي - ین تائو چي
  مرگ - بینوایي

اما سرایندگان دیگري ھم ھستند كھ مانند او نزد چینیان . پو در چین برابر است با كیتس در انگلیس لي
كار حكومتي خود برداشت و گفت یكي از اینان تائو چي ین است كھ اھل زھد بود و دست از . گرامیند

دھند، در ازاي پنج پیمانھ برنج در روز، تن بھ  تواند، در ازاي كارمزدي كھ بھ او مي كھ دیگر نمي
گزاران حكومتي، كھ از مانند بسیاري از كار. »مفاصل پشت خود را خم كند«دھد و  كوتو
را » طول سالھا و عمق شراب«شدند، بھ جنگلھا پناه برد تا در آنجا  نظریھاي اداري خستھ مي كوتھ

ھاي ابریشمین تصویر  دریابد و در كنار رودھا و كوھھاي چین، كھ نقاشان چیني بھ دفعات روي پارچھ
  :اند، آرامش پذیرد كرده

  چینم، مي زیر خاربست خاوري، گلھاي داوودي را

  .شوم ھاي دور دست تابستاني خیره مي سپس زماني بھ تپھ

  .ھواي كوھستان در بامدادان پرطراوت است

  .گردند پرندگان، دو بھ دو، باز مي
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  .اینھا معنیھایي ژرف دارند

  …. آیند پردازیم، الفاظ قاصر مي با اینھمھ، چون بھ بیان آنھا مي

  !خاك خیابانھا عمر گذاریم حماقت است كھ مانند برگي فروافتاده در

  …. اما من سیزده سال چنین زیستم

  .دیرگاھي در قفس بھ سر بردم

  .ام اینك بازگشتھ

  انسان باید رجعت كند

  .تا ذات خود را تحقق بخشد

از . شاعر دیگر، پوچویي، راه مخالف را برگزید و بھ مشاغل دیواني و حیات شھري روي نمود
با . شد» شوراي جنگ«ا آنكھ حاكم شھر بزرگ ھانگ چو و رئیس منصبي بھ منصبي ارتقا یافت، ت

این وصف، ھفتاد سال عمر كرد و چھار ھزار قطعھ شعر سرود و، در مواردي كھ در تبعید بود، از 
پر . برد وي بھ راز آمیختن تنھایي با حیات اجتماعي و پیوند آرامش و تكاپو پي. طبیعت كام دل گرفت

نویسي و نقاشي و شطرنج و قماربازي، كھ مردم را گرد  خوش«در بھ قول خود، . دوست نبود
اند كھ اشعار خود را اول  برد، و آورده از صحبت مردم ساده لذت مي. ، دستي متوسط داشت»آورند مي

از این رو، . كرد خواند و ھر چھ را براي او نامفھوم بود، ساده مي بار براي پیرزني روستایي مي
روي دیوارھاي مدارس و معابد و  –اشعارش را بر ھمھ جا نوشتند . مردم شدمحبوبترین شاعر تودة 

نباید «: پرداز بھ مردي كھ براي عشرت نزد او رفتھ بود، گفت گویند دختركي نغمھ. اطاقكھاي كشتیھا
  »!استاد پو را بخوانم »ابديخطاي «توانم  من مي. اي بداني مرا رقاص ساده

آرثر ویلي . داشتني است گیرد، تو فو، سرایندة عمیق و دوست آخرین شاعري كھ مورد بحث ما قرارمي
اند، مایلند لي پو را بزرگترین  مؤلفان انگلیسیي كھ ادب چین را مورد مطالعھ قرار داده«: نویسد مي

اند كھ تو فو بھ  نوشتھ» .دانند چینیان، خود، این مقام را از آن تو فو ميشاعر چیني بشمارند، اما 
امتحان داد و مردود شد و، با آنكھ مخصوصًا در . چانگان آمد تا براي گرفتن شغلي دیواني امتحان دھد

موضوع شعر رد شد، باز یأس بھ خود راه نداد و اعالم داشت كھ اشعار او تب ماالریا را درمان 
پس، . برخي از اشعار او بھ نظر مینگ ھوانگ رسید! و این درمان را خود بھ كار بستھ است كند، مي

تو فو . شخصًا از او امتحان كرد و، چون قابل قبولش یافت، او را بھ سمت دبیري سردار تسوا گمارد
  اي دور  دلگرم شد و زن و فرزندانش را، كھ در دھكده

  :گوید دربارة لي مي. پرداخت ھاي شراب را با شعر ميھا تردد داشت و ب كرد و در میخانھ مي

  .سرورم را دوست دارم، چون برادري كوچك برادر بزرگ را

  .خوابیم اي مي در خزان، سرخوش از شراب، در بستر یگانھ

  .خرامیم ھر روز دست بھ دست مي
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دیگر، در آن باره ورزید، و تو فو نیز، مانند شاعران  در آن ایام، مینگ بھ یانگ كوي في عشق مي
ولي وقتي كھ انقالب درگرفت و جاه جویان چین را بھ خون شستند، بھ موضوعھاي . ساخت شعر مي

  :انگیز پرداخت و وجھ انساني جنگ را تصویر كرد غم

  دیشب حكومت فرمان داد

  . كھ از میان كودكان ھجده سالھ سربازگیري شود

  …. اینان باید از پایتخت دفاع كنند

  !اي كودكان، اینچنین مگرییداي مادر، 

  . رساند این گونھ اشك ریختن بھ شما آسیب مي

  آیند،  چون اشك ریختن متوقف شود، اجساد فرا مي

  …. ورزد، نھ زمین آنگاه نھ آسمان شفقت مي

  دانید كھ در شانتونگ دویست ناحیھ بھ صورت بیابان درآمده است، مي

  است؟و ھزاران ده و مزرعھ سراسر خارپوش گردیده 

  …. اند اند و زنان مانند ماكیان رانده شده مردان چون سگان بھ قتل رسیده

  دانستم،  اگر سرنوشت بد پسران را مي

  …. كردم كھ ھمة پسران، دختر باشند آرزو مي

  .آیند تا در زیر علفھاي بلند مدفون شوند پسران فقط بھ دنیا مي

  .ي نیلگون قرار داردھنوز استخوانھاي كشتگان جنگھاي كھن در كنار دریا

  .خورد و سخت سپید فامند استخوانھا روي شنھا بھ چشم مي

  .آیند تا ھماھنگ فریاد كشند ارواح جوان و پیر در اینجا گرد مي

  رسند،  بارد و خزان و بادھاي سرد فرا مي وقتي كھ باران مي

  …. یابم غم چھ مھلك است شود، چنان رسا كھ در مي بانگ آنان رسا مي

  .كنند ان، كھ ھمراه طغیان آب در حركتند، در رؤیاھاي خود عشقبازي ميپرندگ

  .تاب باید با نور خود راه صبح را بگشایند كرمھاي شب
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  چرا باید انسان براي زیستن انسان را بكشد؟

  .كشم بیھوده در شب گذران آه مي

بینوا بود كھ نان  چندان. در طي دو سال انقالب، توفو با زن و فرزندان پریشان خود سرگردان شد
اش  زد و مردي را كھ چند گاھي بھ خانواده كرد و چنان فرو افتاده بود كھ زانو بر زمین مي دریوزه مي

  . كرد رسانید، دعا مي نان و آب مي

مسكن » شوي رودگل«اي نزدیك  این سردار او را در كلبھ. دبیر خود گردانید و از مذلت نجات بخشید
و كوه و باران   توفو بدین طریق آرامش یافت و در بارة .سرایدتواند شعر  داد و از او خواست كھ تا مي

  :ماه بھ نغمھ سرایي پرداخت

  چھ سود از یك كالم یا یك شعر نغز؟

  .جز كوھھا و جنگلھاي عمیق تیره چیزي در برابرم نیست

  سرآن دارم كھ ھنر افزارھا و كتابھایم را بفروشم، 

  …. و از سرچشمة پاك طبیعت بنوشم

   وقتي كھ جاي اینچنین دالرا باشد،

  .حم را در دالرایي آن غرق كنمخواھم رو مي. خرامم آھستھ مي

  .دوست دارم بر پرھاي پرندگان دست كشم

  .دمم تا پرھاي لطیف زیرین را ببینم در آنھا مي

  دوست دارم كھ پرچمھاي گلھا را بشمارم، 

  .و حتي گردة زرین آنھا را وزن كنم

  .لطف دارد كھ بر علف بنشینم

  …. كنند ميدر اینجا مرا بھ شراب نیازي نیست، زیرا گلھا مستم 

  .تا اعماق استخوانھایم، درختان كھن و امواج آبي دریا را عاشقم

از این رو آرامش او را بر ھم زد و در دستگاه تفتیش چانگان بھ . سردار نیكوكار وي را دوست داشت
جز . اما، ناگھان سردار در گذشت و شاعر خود را در بحبوحة جنگ یافت. وي مقامي شامخ داد

كودكانش، كھ بار دیگر از گرسنگي بھ صورت وحشیان درآمده بودند، بر . اشتنبوغش چیزي ند
اش را  باد بام كلبھ. گردید» نما چیزي زشت«در پیري سخت تنھا و تلخكام و . خندیدند بدبختي او مي

آن قدر ناتوان بود كھ ممانعت . ویران كرد، و كودكان ولگرد كاه بسترش را در مقابل دیدگانش ربودند

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



از اینھا بدتر، نسبت بھ شراب بیمیل شد، و دیگر قادر نبود كھ بھ شیوة لي پو مشكالت . وانستت نمي
در سن پنجاه و نھ، با آنكھ علیل . سرانجام بھ دین گرایید و در آیین بودا آرامش جست. حیات را بگشاید

نتري كھ با اشعار در آنجا كال. بھ معبد كوه مقدس ھوئن رفت  نمود، براي زیارت، بود و زیاده پیر مي
سالھا بود كھ توفو . او الفت داشت، وي را شناخت و بھ خانھ برد و بھ احترامش ضیافتي برپا داشت

با . شد خاست، و شراب شیرین بفراواني یافت مي از گوشت گرم بخار بر مي. چنان مجلسي ندیده بود
اما بیحال . بسازد و بخواند بھ در خواست میزبان، كوشید كھ شعري  ولع بھ خوردن پرداخت و سپس،
  . بھ زمین افتاد و روز بعد جان داد

VII – نثر  

گفتار ھان یو دربارة  –مقاالت  –سوما چي ین  –تاریخ  –داستانھا  –وسعت دامنة ادبیات چین 
  استخوان بودا

اند، و شعر فقط بخش كوچكي از ادب  شاعران دورة تانگ تنھا بخشي از شعر چیني را بھ بار آورده
براي ما دشوار است كھ عمر و دامنة این ادب و رواج فراوان آن را در میان مردم چین . چیني است

از این . و عوامل دیگر، ارزان بود» حق مؤلف«در چین، چاپ كتاب، بھ سبب نبودن قوانین . دریابیم
المعارفھاي  رةھاي بیست جلدي نو بھ بھاي یك دالر، و دای رو، پیش از آمدن افكار غربي بھ چین، دوره

. شد بیست جلدي بھ بھاي چھار دالر، و مجموع آثار كالسیك چیني بھ بھاي دو دالر خرید و فروش مي
براي ما، نقد ادب چیني بیش از تعیین قدمت آن دشواري دارد، زیرا ادب چین، براي داوري دربارة 

یا سبك نیز البتھ در گذارد، و صورت  یك كتاب، صورت یا سبك را بمراتب بیش از محتوا ارج مي
شمارند، و شاید این  چینیان ادب خود را واالتر از ادب ھر كشوري جز یونان مي. بیند ترجمھ آسیب مي

  .در ھر حال، خودستایي ادبي آنان بخشودني است! استثنا نیز زادة فروتني شرقي باشد

نزد چینیان در زمرة آثار رساند،  ، كھ نویسندگان غربي را بآساني بھ اوج اشتھار مي)رمان(داستان 
داستان، پیش از آنكھ با مغوالن بھ چین آید، بندرت در چین وجود داشت، و حتي امروز . ادبي نیست

شمارند و سزاوار ذكر در تاریخ  پسند مي  ھم ادیبان چین بھترین داستانھا را سرگرمیھایي نازل و توده
تعصب، از  گیرند، بلكھ، بي ایزات را بھ چیزي نميولي تودة مردم سادة شھرھا این تم. دانند ادبیات نمي

نام بیشماري كھ، مانند نمایشنامھ، بھ زبان متعارف مردم  پو، بھ داستانھاي بي ھاي پوچویي و لي ترانھ
  .نمایند اند، روي مي نوشتھ شده و حوادث پرشور گذشتة تاریخي آنان را بروشني بیان كرده

اندكند داستانھاي واقعپرداز . ھ صورت داستان تاریخي استتقریبًا ھمة داستانھاي مشھور چین ب
، »كوه جادو«اثر داستایفسكي، » برادران كارامازوف«، و اندكترند داستانھایي كھ ھمچون )رئالیست(

اثر ویكتورھوگو بھ موشكافیھاي رواني » بینوایان«اثر تولستوي، و » جنگ و صلح«اثر توماس مان، 
» حكایت حاشیة آب«یا » شوي ھوچوان«ترین داستانھاي چیني  دیرینھ یكي از. و اجتماعي پردازند

رؤیاي «یا » ھونگ لومن« .استاست كھ در سدة چھاردھم بھ وسیلة جمعي از مؤلفان فراھم آمده 
یست و چھار جلد تدوین شده است، یكي از درازترین داستانھا، در ب 1650، كھ در حدود »حجرة سرخ

نگارش یافتھ و، بھ سبب سبك  1660، كھ در حدود »سرگذشتھاي عجیب«یا » لیائو چاي چي اي«و 
مشھورترین داستان . موجز و زیباي خود، سخت مورد اعتناست، یكي از بھترین داستانھاي چیني است

 1260(نویسندة این داستان، لوكوان چونگ . است» استان سھ ملكد«یا » سان كوئو چي ین اي«چیني 
ھایي را كھ پس از سقوط سلسلة ھان درگرفت،  صفحھ، جنگھا و فتنھ 1200، در طي )1341 –

  رمانھاي دراز چیني، .ستاماھرانھ در داستان خود شرح داده 
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ژیل «پردازي جاندار داستان  و ھم روایت» تام جونز«پردازي نشاط بخش داستان  كھ ھم شخصیت
پر فراغت پیري   ةھاي اروپاي قرن ھجدھم، براي دور گیرند، ھمانند اوباشنامھ را در بر مي» بالس

  .خواندنیھایي مناسبند

ھیچ ملتي بھ قدر ملت چین مورخ نداشتھ و . ارجدارترین و مردم پسندترین بخش ادب چین، تاریخ است
حتي در دربارھاي بسیار كھن چین، دبیراني وجود . مانند چینیان تاریخھاي پردامنھ ننگاشتھ است

مورخان درباري چین، . كردند را نقل و ثبت مي داشتند و كردارھاي شھریاران و اوضاع عصر خود
اند كھ از لحاظ زیادتي  اي از مطالب تاریخي براي ما بھ یادگار گذاشتھ اند، توده كھ تا نسل ما دنبالھ یافتھ

، »كتاب تاریخ«یا   ھاي بیست و چھار گانھ، تاریخھاي سلسلھ. یا سنگیني در ھیچ جاي دنیا نظیر ندارد
كتاب «یا » شوچینگ«تاریخنگاري چیني با . رسد جلد بزرگ مي 219د، بھ منتشر ش 1747كھ در 
، یعني تفسیري »تسوچوان«، كھ بھ وسیلة كنفوسیوس با تھذیب تمام تنقیح گردید، آغاز شد، و با »تاریخ

، »ھاي كتاب خیزران سالنامھ«كھ در سدة بعد براي تشریح و احیاي كتاب استاد نگارش یافت، و نیز با 
م، بھ ظھور  رامگاه سلطان وي بھ دست آمد، بتندي راه كمال پیمود و سرانجام، در سدة دوم قكھ در آ

  .، شاھكار دقیق سوما چي ین، انجامید»گزارش تاریخي«

دست یافت، نخست بھ اصالح تقویم  –ستاره شماري دربار  –ین، كھ پس از پدر بھ منصب او  چي سوما
بھ وسیلة پدرش آغاز شده بود، وقف كرد و تاریخ چین را، پرداخت و سپس عمر خود را بھ كاري كھ 

وي بھ زیبایي سبك چندان عنایتي نداشت، بلكھ . اي تا عصر خود، رقم زد از نخستین دودمان افسانھ
) 2(ھاي فغفورھا،  سالنامھ) 1(كتاب او پنج بخش دارد؛ . یگانھ ھدفش ثبت ھمة حوادث تاریخ چین بود

شماري و  نوازي و تقویم و ستاره صل دربارة شعایر و موسیقي و نيھشت ف) 3(جدولھاي زماني، 
زندگینامة ) 5(زادگان تیولدار، و  ھاي نجیب سالنامھ) 4(قربانیھاي شاھانھ و آبگذرھا و اقتصاد سیاسي، 

 526000این تاریخ تقریبًا مدت سھ ھزار سال را در بر گرفتھ، و براي نوشتن آن . مردان بلند پایھ
سوما، كھ عمري در آن كار نھاد، . اند ھاي خیزران نقش شده ھ زحمت با خامھ بر لوحھحرف چیني ب

  :كتاب خود را با این دیباچة پرآزرم بھ درگاه فغفور فرستاد

بین و تار گشتھ، و از دندانھایش  چشمانش نزدیك اكنون بنیة جسماني بندة آن درگاه رو بھ زوال رفتھ، 
ش چنان بھ ناتواني گراییده است كھ چون از حوادث دمي بگذرد، ا حافظھ. جز معدودي نمانده است

نیروھایش سراسر در فراھم آوردن این كتاب نابود شده است، از این رو امید آن . چیزي بھ یادش نماند
اش ببخشایند و در لحظات فراغت، از  دارد كھ خدایگان فغفور كوشش عبث وي را بر نیت شاھپرستانھ

ي قدسي بر این اثر بیفكنند تا، از مطالعة فراشدن و فرو افتادن دودمانھاي پیشین، نوازي، نگاھ سر بنده
ھرگاه از این دانش، شاھنشاھي را سودي رسد، . راز كامیابیھا و شكستھاي زمان حاضر را دریابند

ھاي  چشمھ«حتي اگر استخوانھایش در  –آنگاه مقصود و مطلوب حیات بندة آن درگاه برآورده شود 
  .ھاده شده باشدن» زرد

پردازیھاي  بینیم، نھ فزونگوییھا و نكتھ ین نھ شكوه تن فرانسوي را مي در صفحات كتاب سوماچي
نھ تسلسل دایمي علت و معلول و جبر تاریخي توسیدید یوناني را مشاھده   گیراي ھرودوت یوناني را،

بھ موسیقي بر كاغذ منعكس شده  كنیم، و نھ از بصیرت پارسایانة گیبن انگلیسي، كھ با زباني نزدیك مي
زیرا، در چین، تاریخ بندرت از صورت فن بیرون آمده و حالت ھنر بھ خود . بریم است، بویي مي

  ین تا ھمنام او سوماكوانگ، كھ یازده از سوماچي –مورخان چیني . گرفتھ است

ك سلسلھ یا یك اند تا حوادث ی رنج فراوان برده –قرن بعد براي بازنگاري تاریخ عمومي كوشید 
اینان تمام . این كار گاھي بھ بھاي رزق و حتي جان آنان تمام شده است. سلطنت را صادقانھ ثبت كنند
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شاید ھم حق با آنان باشد، و . اند نیروي خود را بر سر حقیقت نھاده و چیزي براي زیبایي باقي نگذاشتھ
آورد، چھ احتمال دارد كھ واقعیتھاي شاید تاریخ را باید، نھ بھ صورت ھنر، بلكھ بھ صورت علم در

در میان ما غربیان نیز عمدة . گذشتھ، در زیر رداي پرشكوه گیبن یا مواعظ كارالیل، دچار ابھام گردند
توانیم با ھر  خورند، مي آور كم نیست، و ما نیز با مجلداتي كھ تنھا بھ درد گرد گرفتن مي مورخان مالل

  !ملتي ھمسري كنیم

ط انگیزتر از تاریخند، زیرا در این زمینھ ھنروري ممنوع نیست و لگام فصاحت باز مقاالت چیني نشا
نھند كھ  بھ كتابھاي او چندان ارج مي. یو شھرت بیشتري دارد ھان  تازان این میدان، در میان یكھ. است

اي یو از فروترین قشرھ ھان! خواننده باید، بنا بر سنت، پیش از لمس آنھا خود را با گالب بشوید
جامعھ برخاست، بھ عالیترین مقامات دیواني رسید، و عاقبت با صراحت تام بر امتیازاتي كھ فغفور بھ 

یو، كھ بھ كنفوسیوس گرایش داشت،  دین نوبودایي ھان. داد، اعتراض كرد و از نظر افتاد بوداییان مي
دھد تا از  ت ميدید كھ فغفور بھ مردم رخص شد، و چون مي چیزي جز خرافات ھندوان محسوب نمي

اي، كھ اینك سطوري از آن نقل  پس تذكره. افتاد شكار بیخود گردند، بھ رنج مي سكر این رؤیاي توان
دھد كھ نثر چیني، حتي اگر  این سطور بخوبي نشان مي). میالدي 803(شود، بھ فغفور عرضھ كرد  مي

  :بازد بدقت ھم ترجمھ شود، باز رنگ و روي خود را مي

اكنون شنیده است كھ جامعة روحانیان مأمور شده است تا بھ فنگ شیانگ برود و یكي از  بندة آن درگاه
استخوانھاي بودا را دریافت دارد؛ و شنیده است كھ خدایگان فغفور از برجي رفیع ورود آن را بھ كاخ 

ناگون، اند تا معابد گو فغفوري نظاره خواھند كرد؛ ھمچنین شنیده است كھ فرمانھایي شرف صدور یافتھ
با آنكھ ممكن است نادان باشد،  بندة این درگاه،   حال،. آن بازمانده را با تشریفات شایستھ پذیرا گردند

فرمایند، بلكھ سر آن  باز بخوبي آگاه است كھ خدایگان بھ امید واھي جلب فایده بھ این كار مبادرت نمي
انرواست، با آرزوھاي مردم براي دارند كھ در این دورة پر سعادت، كھ شادي بر قلوب ھمگان فرم

اداي این تشریفات مضحك و فریبنده ھماھنگ شوند، و گر نھ چگونھ ممكن است كھ دانش خدایگان بھ 
و در فریبخواري تند كارند،   آمیز تمكین كند؟ وانگھي، مردم در فھم و ادراك كند، عقایدي چنین سخریھ

بنگر، «: كند، بانگ برخواھند داشت ودا عبادت ميو اگر خدایگان را ببینند كھ از سر وجد در پاي ب
ما، قوم او، كیستیم كھ جسم خود . آن كھ بر ھمھ چیز آگاه است، خود مؤمني غیور است فرزند آسمان، 

سپس داغ زدن سرھا و سوزاندن انگشتان رواج خواھد یافت، جماعات گرد خواھند » را مضایقھ كنیم؟
نتیجھ . اقتداي خدایگان، اوقات خود را از بام تا شام تباه خواھند كردریزان، بھ  دران و پول آمد، و جامھ

. این خواھد بود كھ رفتھ رفتھ پیر و جوان، بر اثر این نشئھ، یكسره از كار معاش غفلت خواھند ورزید
مردم را توان دید كھ در معابد انبوه شوند و آمادة آن باشند   و اگر خداوند خاقان آن را نھي نفرمایند،

در آن صورت، سنتھا و . تكھ كنند دستي را ببرند و بدنھاي خود را تكھ كھ، بھ نام قرباني براي خدایان، 
  …. رسوم ما بسختي گزند بیند و ما خود در روي زمین مایة خنده شویم

بنابراین، بندة آن درگاه، كھ از غفلت دستگاه تفتیش در این باره شرمنده است، بھ درگاه خدایگان 
ست كھ این استخوانھا را براي انھدام بھ آتش و آب بسپارند، تا، در نتیجھ، این شر عظیم براي ملتمس ا

  ھمیشھ ریشھ كن شود و رعایا بدانند كھ دانش خدایگان

عظمت چنان كرداري از حد ھر ستایشي بیرون است، و . تا چھ پایھ از دانش مردم متعارف برتر است
كھ این اھانت را با نازل كردن عذابي انتقام گیرد، باشد كھ اگر حضرت بودا قدرت آن داشتھ باشد 

گیرد كھ از سوگند خود پشیمان  كھ اكنون خدا را بھ شھادت مي –باران غضب او بر شخص این بنده 
  !باریدن گیرد –نخواھد شد 
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ي از رو  توان از پیروزي خرافات مطمئن بود، زیرا جھان ھمواره، در جدال میان خرافات و فلسفھ مي
مردم این . ھان یو بھ روستایي در كوانگ تونگ تبعید شد! دھد خرد، سعادت را بر دانش ترجیح مي

بنابر آموزش كنفوسیوس، كمر   وي زبان بھ شكایت نگشود، بلكھ،  ولي،. ناحیھ بربریاني ساده بودند
روز تصویر او ھمت بست تا آنان را، موافق دستورھاي استاد، متمدن سازد، و چنان توفیق یافت كھ ام

عاقبت بھ پایتخت فراخوانده » .از ھر جا گذشت، آنجا را مصفا گردانید«: غالبًا با این سخن ھمراه است
لوحة یاد بود او در معبد كنفوسیوس، . شد و بھ حكومت خدمت بسیار كرد و، غرق افتخار، در گذشت

زیرا وي، در مقابل ھجوم . كھ معموال مختص شاگردان یا شارحان بزرگ استاد است، نھاده شده است
  .پروا، بھ دفاع برخاست آیین واالیي كھ در روزگار او فاسد شده بود، بي

VIII - نمایش  

  موسیقي –بازیگران  –تماشاگران  –نمایشنامھ  –منشأ آن  –پستي فن نمایش در چین 

شود نھ  ميتعریف نمایش در چین كاري دشوار است، زیرا در آنجا نمایش نھ یكي از ھنرھا محسوب 
جزو ادب است، و مانند بسیاري دیگر از شئون زندگي بشري، آن قدر كھ رواج دارد، اھمیت و منزلت 

آید، و بازیگران، با آنكھ ممكن است عمر  نویسان بھ میان مي در چین بندرت نامي از نمایشنامھ. ندارد
رھاي پست جامعھ بھ شمار خود را بر سر این كار بنھند و بھ شھرتي برسند، باز اعضاي یكي از قش

اند، مخصوصًا در آغاز  بدون شك، در ھیچ یك از تمدنھا، بازیگران از این صبغھ پاك نمانده. روند مي
  .كوشد تا خود را از منشأ خویش، یعني شبیھ بازیھاي دیني، متمایز كند كار كھ درام سركشانھ مي

اي رقصھا بود كھ با  ر دیني شامل پارهدر عصر دودمان چو، شعای. در چین نیز وضع دیگر گونھ نبود
انگیز  گویند چون این رقصھا بھ مرور زمان بھ صورتھایي ھوس مي. گرفت چوبدست صورت مي
مینگ ھوانگ، كھ حامي ھنرھاي . ولي ظاھرًا ھنر نمایش دنبالة آنھاست. درآمدند، منسوخ شدند

نامید، گرد آورد  مي» نان باغ گالبيجوا«گروھي از مردان و زنان بازیگر را، كھ خود  گوناگون بود،
اما تنھا در زمان قبالي قاآن بود كھ نمایش در . و بدین وسیلھ در توسعة ھنر مستقل نمایش مؤثر افتاد

، یكي از اخالف كنفوسیوس بھ نام كونگ تائوفو، بھ 1031در سال . چین صورتي ملي بھ خود گرفت
  چین، نزد   عنوان فرستادة

چون دلقك این نمایش در نقش كنفوسیوس بود، كونگ . پا كردند، نمایشي برگزار شدكھ بھ افتخار او بر
ولي وقتي كھ او و مسافران چیني دیگر از مغولستان بازگشتند، بھ . تائوفو با خشم مجلس را ترك گفت

پس از گشودن چین،  مغوالن، . ھموطنان خود خبر دادند كھ مغوالن در نمایش از چینیان بسیار پیشترند
) اصیل(ھاي كالسیك  نمایشنامھ. دو فن داستان نوشتن و نمایش دادن را در آن سرزمین رایج كردند

  .اند چین ھمانھایي ھستند كھ زیر نفوذ مغوالن بھ وجود آمده

مروجین . زیرا نھ حكومت و نھ روحانیان بدان عنایت نداشتند  این ھنر در چین بكندي پیش رفت،
دادند و  ساختند و نمایشي مي اي مي صحنھ ھا، زیر آسمان باز،  در دھكده اصلي آن بازیگراني بودند كھ

كردند و در  گاھي دیوانیان بازیگران را براي نمایش دادن اجیر مي. كوچیدند از جایي بھ جایي مي
گاھي ھم اصناف شھرھا نمایشي براي خود ترتیب . داشتند جشنھاي خصوصي خود بھ ھنرنمایي وا مي

اما، حتي در پایان آن قرن، در شھر بزرگ . ھا فراوانتر شد رن نوزدھم، تعداد تماشاخانھدر ق. دادند مي
. ور بودند نمایشھاي چیني از تاریخ و شعر و موسیقي بھره. نانكینگ تنھا دو تماشاخانھ وجود داشت

ھ ھایي از چند نمایشنام آمد، و گاھي صحنھ معموال در ھر شب یكي از وقایع تاریخي روي صحنھ مي
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برخي از آنھا زود بھ پایان . نمایشھا محدود بھ زمان معیني نبود. شد در یك شب بھ نمایش گذارده مي
ولي اكثر آنھا، مانند بھترین نمایشھاي امروزي . كشید رسید و برخي شبھاي متمادي طول مي مي

و ھا لفاظي و سخنوري و خشونت  در این نمایشنامھ. گرفت ھفت ساعت وقت مي -امریكا، شش
كوشیدند كھ براي جبران فقر محتواي نمایشنامھ،  پردازان مي با اینھمھ، نمایش. خونریزي فراوان بود

بھ این ترتیب، نمایش بھ صورت عاملي تربیتي . در آخر صحنھ، فضیلت را بر رذیلت پیروز گردانند
مخصوصًا وظایف داد و فضایل آیین كنفوسیوس،  آمد و بھ مردم اطالعاتي تاریخي مي و اخالقي در مي

  .كرد فرسایي تإكید و تبلیغ مي فرزندان، را با نظم طاقت

سیاھي «ھمة بازیگران اصلي، و نیز . صحنھ داراي دكور، ساز و برگ كافي، و در مخصوص نبود
خاستند و نقش خود را ایفا  نشستند و بنوبت بر مي ھا، در ضمن نمایش، در كنار صحنھ مي»لشكر

در حین نمایش، فروشندگان، توتون و چاي و . بردند مان براي آنھا چاي ميگاھي ھم خاد. كردند  مي
ھا  فروختند و، در شبھاي تابستان، حولة گرم براي پاك كردن عرق چھره تنقالت بھ تماشاگران مي

كردند، و گاھي كھ صداي  نوشیدند و گفتگو مي خوردند و مي تماشاگران ھمواره مي. داشتند عرضھ مي
بازیگران معموال بھ اجبار . انداختند شدند و نگاھي بھ صحنھ مي رفت، خاموش مي مي بازیگران باال

براي آنكھ نقشھاي آنان بآساني شناختھ شود، . كشیدند تا صداي آنان بھ گوش حاضران برسد فریاد مي
  چون فغفور . زدند صورتكھاي مناسب بر چھره مي

. در عصر حاضر، زنان بھ صحنھ راه یافتند. ر بودبود، ایفاي نقشھاي زنان نیز بر عھدة مردان بازیگ
عمل » مردانھ«بھ طرزي   شدند، ولي، مدتھا، ھمانند مرداني كھ سابقًا در نقش ایشان ظاھر مي

بایست در بندبازي و  ھمة بازیگران مي! گرفتند كردند، و گرنھ مورد پسند تماشاگران قرار نمي مي
بھ حكم سنن، . زون بازي كنند و با موسیقي ھماھنگي یابندرقص استاد باشند تا بتوانند بھ طرزي مو

براي رسانیدن حاالت روحي گوناگون، اندامھاي بدن، مخصوصًا دستھا، را با دقت بھ حركت در 
الن فانگ، زادة این  آوردند، و نیمي از لطف شاعرانة نمایشھاي ھنرمنداني برجستھ، از قبیل مي مي

كامل بود، نھ اپراي محض، و نھ رقص صرف، بلكھ معجوني بود  نمایش چیني نھ نمایش. حركات بود
توان آن را با موسیقي  در مقام مقایسھ مي. از این ھر سھ، با كیفیت نمایشھاي اروپا در قرون وسطي

  .در عصر پالس ترینا، یا معماري در عصر تزیین عمارات اروپا با شیشة رنگین، برابر دانست

شریفات دیني و نمایش مالزمت داشتھ است، بدشواري ھنري مستقل بھ موسیقي چیني، كھ ھمواره با ت
ھاي دیگر فرھنگ، یكي از ابتكارات  بنابر روایات چیني، موسیقي، مانند بسیاري از جلوه. آید شمار مي

رسد،  ، كھ قدمت آن بھ عھد كنفوسیوس مي»كتاب شعایر«لي چي یا . اي، است فوشي، فغفور افسانھ
بارة موسیقي بود، و تسوچوان، كھ یك قرن پس از كنفوسیوس تدوین شد، با بیاني شامل چند رسالھ در

موسیقي چیني، حتي در عصر كنفوسیوس، . دھد ھاي سرزمین وي را شرح مي شیوا، موسیقي چكامھ
نالد كھ در عصر او آھنگھاي اخالقي كھن  این خردمند مي. بھ حد كفایت سالدار و از بدعت گریزان بود

بھ مرور زمان، موسیقیھاي یوناني و باكتریایي و مغولي در . اند انگیزسبك آمیختھ اي ھوسرا با نواھ
چینیان از تقسیم اكتاو بھ دوازده نیمپرده . اند موسیقي چیني راه یافتھ و در گامھاي سادة آن اثر نھاده

، »ال«، »سل«، »فا«كما بیش برابر با (دادند كھ با یك گام پنج صدایي  آگاھي داشتند، ولي ترجیح مي
، »رعایا«، »وزیراعظم«، »فغفور«ھا را  این نیمپرده. نت بنویسند) در موسیقي غربي» ر«، »دو«
شناختند، اما، جز در كوك كردن  را مي) آرموني(ھماھنگي . نامیدند مي» جھان نما«، و »كشورداري«

ي، از قبیل فلوت، ترومپت، سازھاي آنھا شامل سازھاي باد. كردند ابزارھا، بندرت از آن استفاده مي
اوبوا، سوت، و گورد؛ و سازھاي زھي، مانند ویول و عود؛ و سازھاي كوبي، شامل دایره، طبل، 

تأثیر این سازھا در گوش غربي چنان . ھایي از عقیق یا یشم بود زنگ، گونگ، سنج، قاشقك، و صفحھ
ھمین . غریب و غیر متعارف یعني –است كھ تأثیر سونات آپاسیوناتا اثر بتھوون در گوش چیني 
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موسیقي، كھ كنفوسیوس را بھ حالت خلسھ انداخت و بھ گیاھخواري كشانید، مانند ھر نوع موسیقي 
  . رھانید عالي، شنوندگان كثیر را از كشاكش خواستھا و رایھا مي
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 فصل بیست و پنجم

  

  عصر ھنرمردان

I – رنسانس دورة سونگ  

  سوسیالیسم وانگ آن شي – 1

قوانین دستمزدھا و  –انتظام صنعت  –چارة بیكاري  –نخست وزیر بھبود خواه  –دودمان سونگ 
امتحانات استخدام  –بیمة حكومتي براي بیكاري و بینوایي و پیري  –ملي كردن بازرگاني  –قیمتھا 

  شكست وانگ آن شي – دولتي

پس از مینگ ھوانگ، فغفورھا دیگر . گاه از عواقب انقالب آن لوشان رھایي نیافت دودمان نانگ ھیچ
قادر بھ برقراري اقتدار خود در سراسر خطة شاھنشاھي نبودند، و این دودمان، پس از قرني ناتواني و 

دودمان روي كار آمدند، ولي قدرت پس از آن، در ظرف پنجاه و سھ سال، پنج . شكستگي، سقوط كرد
در وضعي این گونھ، فردي خشن و وحشي الزم بود تا نظم را عودت . آنھا، مانند عمرشان، ناچیز بود

پس، اصول . سربازي بھ نام تاي تسو در ھنگامة آشوب قد علم كرد و سلسلة سونك را بنیاد نھاد. دھد
در ھمان حال، براي حل . بار دیگر مرسوم شداداري كنفوسیوس باز آمد و امتحانات مشاغل دولتي 

  .مسائل استثمار و فقر، نوعي سوسیالیسم برقرار گشت

ھاي تاریخي چین  اي است كھ نامش در سالنامھ یكي از افراد برجستھ) 86 – 1021(وانگ آن شي 
مھ شود كھ رویدادھا و جاھا و مردمان سرزمینھاي دور دست ھ بعد مسافت سبب مي. زنده مانده است

با اینھمھ، وانگ فردي است ممتاز از دیگران، و این قولي است كھ . بھ نظر ما یكنواخت جلوه كنند
از سر صدق، ھم خود را مصروف امور حكومت و بھبود زندگي . دشمنان فراوان او نیز بر آن گواھند

ر با در نتیجھ، توانست در دانش و ھن. مردم كرد و براي آسایش خود وقت كافي باقي نگذاشت
بتصادف، تنھا . پرستان زورمند و زردار درافتد دانشمندان عصر خود برابري كند و دلیرانھ با كھنھ

ولي میان این دو تن ھزار . ماند، ھمنام او، وانگ مانگ است مرد بزرگي كھ در تاریخ چین بھ او مي
  .سال فاصلھ وجود دارد

بھ وانگ آن شي واگذاشتند، وي اعالم كرد كھ وقتي كھ، بھ فرمان فغفور، شامخترین مقامات دولتي را 
دولت باید ادارة امور بازرگاني و صنعت «. حكومت باید خویشتن را مسئول رفاه ھمة اتباع خود بداند

و كشاورزي را در دست بگیرد تا طبقات زحمتكش قوام یابند و در زیر پاي اغنیا با خاك یكسان 
  ي دور از طرفوي كار اجباري را، كھ از زمانھا» .نگردند

داشت كھ، بھ ھنگام تخم پاشیدن یا درو كردن،  شد و برزگران را بر آن مي حكومت بھ مردم تحمیل مي
كشاورزان را از . از مزارع خود آواره شوند، لغو كرد، و براي جلوگیري از سیل، سخت كوشید

. ي نازل، بھ آنان وام دادگرفتند، رھانید و ھر سالھ، با نرخ چنگ رباخواراني كھ آنھا را بھ بردگي مي
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پول و كارافزار در اختیار بیكاران گذاشت تا براي خود خانھ بسازند وكشتكاري كنند و، پس از 
در ھر ناحیھ ھیئتي گمارد تا بھ تعیین دستمزد كارگران . اند، باز دھند  برداشت محصول، آنچھ را گرفتھ

، بھ این معني كھ در ھر محل، بھ وسیلة تجارت را ملي كرد. و قیمت لوازم ضرور زندگي بپردازند
خرید و قسمتي از آن را براي حوایج آتي آن محل نگاھداري  عمال حكومتي، تمام محصوالت را مي

بھ توصیة او، بھ تنظیم . فرستاد كرد و بقیھ را، براي فروش، بھ انبارھاي حكومتي نواحي دیگر مي مي
انتھاي  شیوه پولي گزاف را، كھ سابقًا در جیبھاي بيدخل و خرج مملكت یا بودجھ دست زدند، و بدین 

ھمچنین حقوق مستمر براي سالخوردگان و بیكاران و بینوایان . انداز كردند شد، پس مخفي ریختھ مي
آموزشگران آزمونھایي دقیق : آموزش و پرورش و روش امتحانات ھم بھبود یافت. مقرر داشتند

گرفت، سنجش  لفاظ محفوظ محصالن مورد داوري قرار ميترتیب دادند تا برخالف سابق، كھ فقط ا
ھم اینان، بھ جاي تكیھ بر سبكھاي ادبي و تراكم حافظھ و صورت . اطالعات واقعي آنان میسر شود

: گوید یك مورخ چیني مي. ، اصول عملي فلسفة كنفوسیوس را درخور تأكید دانستند)فورمالیسم(گرایي 
ھاي فن بالغت را دور انداختند و خواندن كتب تاریخ و جغرافیا حتي شاگردان مدارس روستایي كتاب«

  ».و اقتصاد سیاسي را آغاز كردند

. چرا این آزمایش بزرگ قرین شكست شد؟ از یك سو بھ این سبب كھ در عمل موانع بزرگ پیش آمد
نجبران گرفت، بلكھ ر دولت، براي مخارج روز افزون خود، نھ تنھا از توانگران مالیاتھاي سنگین مي

پس بزودي فقرا با اغنیا ھماواز شدند كھ بار مالیات . داد مزارع را ھم زیر فشار اقتصادي قرار مي
از . سنگین است، و ھمانھا كھ از بسط قدرت دولت خشنود بودند، از امداد حكومت شانھ خالي كردند

است و در عوض سوي دیگر، وانگ آن شي، براي تقلیل ھزینھ، از عدة افراد ارتش دایمي كشور ك
اي كھ بیش از یك مرد دارد، در موقع جنگ یك سرباز در اختیار حكومت  فرمان داد كھ ھر خانواده

ھا مأمور نگاھداري كثیري از اسبھا و مقدار ھنگفتي از علوفة  بھ اقتضاي این روش، خانواده. بگذارد
یافت،  ضرورت ميآمد و كار و فداكاري  با این وصف، ھنگامي كھ خطر پیش مي. ارتش شدند

ھاي دولت،  از این گذشتھ، براي اجراي صحیح نقشھ. گرداندند ھا از وانگ آن شي روي مي خانواده
كارگزاران درستكار بھ تعداد كافي وجود نداشتند، زیرا ھم فساد در تار و پود دستگاه اداري عظیم 

غارت : دو نوع غارت بود چین رخنھ كرده بود و ھم ملت چین، مانند بسیاري از ملل دیگر، گرفتار
  . افراد تردست، و غارت كارگزاران حكومت

اجتماعي را ناسالم و مردود شمردند و چنین احتجاج كردند كھ، بھ علت فساد پذیري و خودخواھي 
بھ نظر اینان، بھترین سیاست اقتصادي، سیاست . انسان، نظارت حكومت بر صنایع عملي نیست

وقتي كھ قیدي در میان نباشد و دولت در كار افراد : گفتند داران آن ميبود، ھوا» بندوبار اقتصاد بي«
. كند رود و چیزي تولید مي مداخلھ نورزد، ھر كس، بھ اقتضاي منافع اقتصادي خود، دنبال كاري مي

در برابر اقتصاد سوسیالیستي دولت، ثروتمندان، كھ از خراج سنگین و انحصار تجارت در دست 
در نتیجھ، . با ھمة امكانات خود براي نفي مساعي وانگ آن شي بھ كار افتادند حكومت آزرده بودند،

مخالفان، سازمان یافتند و فغفور را سخت زیر فشار گذاشتند؛ ھنگامي كھ سیلھا و قحطیھاي پیاپي پیش 
دار و وحشتباري در آسمان ھویدا گشت، فغفور مجالي یافت تا وانگ آن شي را خلع  آمد و ستارة دنبالھ

  .بھ این ترتیب، یك بار دیگر جامعھ بھ وضع پیشین باز گشت. كند و قدرت را بھ دشمنان او سپرد

  احیاي دانش -2

 –پول كاغذي  –قدیمترین كتابھا  –مراحل ابتدایي اختراع چاپ  –كاغذ و مركب در چین  –بسط علم 
  المعارفھا ھا، و دایرة گلچینھا، لغتنامھ –حروف مجزاي چاپي 
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. رفت ھمة جنگھا و انقالبھا و تحوالت و اصالحات اداري، زندگي اجتماعي بھ راه خود ميدر بحبوحة 
حكومت دودمان . ماندند ھاي دیگر بیخبر مي مردم ھر ناحیھ سر دركار خود داشتند و از حوادث ناحیھ

ینان بھ ل) كایفنگ كنوني(پایتخت از پي ین لیانگ . سونگ در شمال برافتاد، ولي در جنوب دوام آورد
پایتخت جدید، مانند پایتخت قدیم، غرق تجمل و تزیین شد، و . انتقال یافت) ھانگ چو كنوني(

ھاي بینظیر صناعت و ھنر چین، بھ آن روي  بازرگانان از سراسر جھان براي خرید فراورده
در وھلة اول ھنرمندي پرشور، و در وھلة دوم ) 1125 – 1101(فغفور ھوي تسونگ . آوردند مي

بربریان . كشور بود، و ھنگامي كھ بربریان بھ پایتخت او ریختند، بھ نقاشي اشتغال داشت سلطان
ھا و اشیاي یشمي، كھ  مصنوعات مفرغي و تصاویر و دستنوشتھ. پایتخت را نمایشگاھي زیبا یافتند

ھاي بزرگ  كتابخانھ. خورد روند، در ھر سو بھ چشم مي شاھكارھاي ھنري عصر سونگ بھ شمار مي
  .آفرینان ھمواره در كار بودند د داشت، و دانشمندان و ھنروجو

این فن كھ، پس از كتابت، . در عصر این دودمان، فن چاپ، انقالبي در حیات ادبي چین بھ راه انداخت
شود، در طي قرنھا تكامل یافتھ بود و در آن عصر بھ دو  مھمترین اختراع تاریخ انسان محسوب مي

  .مھرھاي ثابت و چاپ با حروف مجزاي فلزي چاپ با: كرد شیوه عمل مي

  بر اثر تكامل چاپ، ضرورت یافت كھ براي تھیة كتاب چیزي مناسبتر از ابریشم و خیزران بھ

موتي در سفرھاي خویش، براي حمل . دست آید، زیرا ابریشم گرانبھا بود و خیزران سنگین وزن
داشت، و شي ھوانگ تي ناچار بود ھر روز كتابھاي خیزراني كھ تنھا مایملك او بود، سھ گاري الزم 

میالدي، مردي بھ نام تساي  105در حدود سال . تقریبًا بھ شصت كیلوگرم اسناد حكومتي رسیدگي كند
اي ارزانتر و سبكتر، مركب از پوست درخت و لیف گیاھان و پارچة  لون بھ فغفور خبر داد كھ ماده

اما وي با ملكھ دست بھ توطئھ . عنوان و مقام مھم داد فغفور بھ او. كھنھ، براي كاغذسازي ساختھ است
بھ خانھ رفت، استحمام كرد، موي خود را آراست، و بھترین جامة خود را پوشید «پس . زد و رسوا شد
قدیمترین كاغذ موجود در چین، كھ بھ وسیلة اورل . فن جدید بسرعت گسترش یافت» .و زھر نوشید

ه است، بھ صورت سندي است رسمي مربوط بھ وقایع سالھاي ستاین در دیوار بزرگ چین یافت شد
از این رو آن را متعلق بھ . میالدي، و ظاھرًا كاغذ آن در پایان این وقایع ساختھ شده است 137 – 21

كاغذھاي قدیم چین از . دانند میالدي، یعني پنجاه سال بعد از اختراع تساي لون، مي 150حدود 
چینیان در ساختن . مانست و بھ بعضي از كاغذھاي پردوام كنوني مي شد ھاي كھنھ ساختھ مي پارچھ

. بردند تا كاغذ استحكام یابد و مركب را بھ خود كشد كاغذ، سریش و سریشم و خمیر نشاستھ بھ كار مي
فن كاغذ سازي چیني، كھ در قرن ھشتم بھ وسیلة چینیان بھ اعراب، و در قرن سیزدھم بھ وسیلة 

  .آموختھ شد، تقریبًا در حد كمال خود بود اعراب بھ اروپاییان

ولي . مركب نیز از مشرق زمین بھ خارج رسید، مصریان قدیم بھ ساختن كاغذ و مركب توفیق یافتند
معروف » مركب ھندي«آنچھ بین ما بھ . چین بود كھ ساختن مركب از دودة چراغ را بھ اروپا یاد داد

رسد، در چین، از  یار دور كھ بھ عصر دودمان ھان ميھاي بس درگذشتھ. است، در ابتدا از چین آمد
مركب سیاه از قرن چھارم مرسوم شد، و از . بردند ساختند و بھ كار مي سولفید جیوه، مركب سرخ مي

مركب سیاه بھ پیشرفت و ترویج چاپ كمك . آن پس مركب سرخ بھ مكاتب سلطاني اختصاص یافت
شد، دقیق و تمیز  مھرھاي چوبي روي كاغذ ظاھر مي كرد، زیرا نقوش و خطوط سیاھي كھ بھ وسیلة

اند كھ مدتھا زیر آب  كاوشگران در آسیاي میانھ كاغذھاي مھرداري یافتھ. آورد بود و مدتھا دوام مي
  .شود ھاي مھرھاي آنھا خوانده مي مانده و بھ صورت سنگ درآمده است، با این وصف ھنوز نوشتھ
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. برند را در مورد چاپ بھ كار مي» مھر«ھنوز چینیان كلمة  :مھرھاي اسم، منشأ اصلي فن چاپ است
گذاشتند، اما بعدًا، در  در آغاز، در چین و ھمچنین در خاور نزدیك، با این مھرھا روي گل اثر مي

در قرن دوم، متون كالسیك را بر سنگ نقر، و سپس از . اندودند حدود قرن پنجم، آنھا را بھ مركب مي
بینیم كھ تائوگرایان براي چاپ طلسمھا، مھرھاي چوبین  در قرن ششم مي. كردند برداري مي آنھا نسخھ

در قرن بعد، مبلغان بودایي وسایل گوناگوني مانند مھر و سنگ بھ كار . كنند بزرگ استعمال مي
قدیمترین . كردند بردند یا، بھ تقلید ھندیان، بھ وسیلة پارچھ، خطوط و نقوش را منعكس و چاپ مي مي

میالدي بھ زبان سانسكریت و یا  770مھري كھ در دست است، یك میلیون طلسم است كھ در  اثر چاپ
در عھد . اي است برجستھ از تفاوت فرھنگھا در آسیا حروف چیني در ژاپن بھ چاپ رسیده، و نمونھ

دودمان تانگ، مھرھاي چاپي بسیار ساختھ شد، اما ظاھرًا ھمة آنھا در آشوب متعاقب دورة مینگ 
، اورل ستاین از روحانیون تائوگراي تركستان چین اجازه گرفت كھ 1907در . گ نابود گردیدھوان

در یك از حجرات این غارھا، كھ ظاھرًا در حدود . را در تون ھوانگ ببیند» غارھاي ھزار بودا«
1036  

وشتھ، بستھ، و در ھر بستھ چندین طومار ن 1130گشوده نشده بود،  1900میالدي مسدود گردیده و تا 
جلد، كھ بخوبي  15000اي بود مركب از  ھا بھ منزلة كتابخانھ بر روي ھم، این بستھ. وجود داشت

، یعني »الماس سوترا«ھا بود كھ  در میان ھمین دستنوشتھ! اند مانده و تو گویي دیروز نوشتھ شده
] معادل[در تاریخ «: در پایان این كتاب چنین مرقوم بود. ترین نوشتة چاپي جھان، بھ دست آمد كھنھ
، بھ وسیلة وانگ چي یھ، براي توزیع مجاني در بین مردم، بھ یاد و بھ احترام والدین 868مھ سال  11

یكي از اینھا برخالف . شد ھا دیده مي سھ كتاب چاپي دیگر ھم در میان آن دستنوشتھ» .او بھ چاپ رسید
توان آن را اولین نمونة  ود كھ مي، شكل طومار نداشت، بلكھ كتاب كوچك مجلدي ب»الماس سوترا«

ھاي اولیة موجود،  در چین نیز، مانند اروپاي قرون وسطي و جامعھ. كتابھاي كنوني بھ شمار آورد
نخستین بار دین بھ رواج چاپ كمك كرد، و مؤمنان كوشیدند تا از این راه نیز عقاید خود را ترویج 

ھم از دیرگاه » اوراق بازي«. ان قرار دھندكنند و ادعیھ و طلسمھا و احادیث را در دسترس ھمگ
، و حتي پیش از آن، در چین 969اوراق بازي در سال . پایاپاي كتب دیني بھ زیور طبع آراستھ شد

این كتابھاي نخستین با مھرھاي چوبین بھ .رواج داشت و در اواخر قرن چھاردھم بھ اروپا انتقال یافت
 870اي است بھ تاریخ  چاپ بھ میان آمده است، در نامھقدیمترین ذكري كھ دربارة . رسید چاپ مي
روزگاري كھ من در سچوان بودم، در یك كتابفروشي دیدم كھ یك كتاب دبستاني را با چوب «: میالدي

جالب توجھ این است كھ چاپ در امارات غربي مانند سچوان و تركستان، كھ بر اثر » .كردند چاپ مي
گراییده و چند گاھي از لحاظ فرھنگي از پایتختھاي شرقي مستقل  تردد مبلغان بودایي ھند بھ تمدن

در قرن دھم، وزیر اعظم، فنگ تائو، فغفور را برانگیخت كھ كتب . بودند، زودتر پیشرفت كرد
پس چاپ مھري بھ خاور چین راه یافت؛ در ظرف بیست سال، یكصدوسي . كالسیك را بھ چاپ رساند

انتشار این آثار بھ احیاي دانش . یر آنھا بود، بھ زیور طبع آراستھ شدجلد، كھ شامل آثار كالسیك و تفاس
  .و تقویت آیین كنفوسیوس در دوران سالطین سونگ انجامید

یكي از نخستین وجوه چاپ مھري، چاپ پول كاغذي بود، كھ اول بار در قرن دھم در سچوان صورت 
در . قرن باعث تورم پولي گردیدگرفت و، چون مورد رغبت حكومتھاي چین واقع شد، در ظرف یك 

، با حیرت 1297ماركوپولو، در  .گرفت، ایران این وسیلة تولید ثروت را از چین فرا 1294سال 
 1656اما اروپا زودتر از . ھاي عجیب كاغذ نزد چینیان حرمت بسیار دارند دھد كھ این تكھ شرح مي

  . بھ این راز پي نبرد و اسكناس انتشار نداد

ولي استعمال این حروف كار تجملي . اختراع حروف مجزاي قابل تركیب نیز از آنان چینیان است
پي . عالمت متفاوت بود 40000عبثي بود، زیرا خط چیني الفباي معدود منظمي نداشت، بلكھ داراي 
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حروف . ، حروف مجزاي سفالین ساخت، اما اختراع او در عمل سودي نرسانید1041شنگ، در 
اینان شكل حروف را در چوب سخت حك . بھ وسیلة مردم كره ساختھ شد 1043ستین بار در فلزي نخ

گرفتند و بدان وسیلھ حروف فلزي تولید  كردند و سپس، با خمیر چیني سازي، از آنھا قالب مي مي
تساي تسونگ، بزرگترین سلطان كره، بیدرنگ آن اختراع را در خدمت حكومت و تمدن بھ . كردند مي

  كسي كھ بھ كار حكومت«: گفت این سلطان روشندل مي. داختكار ان

راغب است، باید با قوانین و كتب اصیل سخت آشنا شود، آنگاه خواھد توانست در بیرون بصواب 
رفتار كند و در درون بر شخصیتي استوار دست یابد و، بدین شیوه، كشور را از صلح و نظم متنعم 

رسد، قلیل  ھا قرار دارد، و تعداد كتابھایي كھ از چین بھ ما ميسرزمین شرقي ما در وراي دریا. سازد
وانگھي چاپ ھمة كتب موجود با . شود، غالبًا ناقص است كتابھایي كھ با چاپ مھري فراھم مي. است

دھم كھ از مفرغ حروف بریزند و ھر چھ را كھ من بر آن  بنابراین فرمان مي. آن شیوه دشوار است
این كار تا ابد بھ . بھ چاپ رسانند تا سنتھاي مندرج در این كتب بھ دیگران برسداستثنا،  دست دارم، بي

من و خاندانم، و آن . ھا را نباید بھ صورت خراج از مردم ستاند ولي ھزینھ. ما بركت خواھد داد
  ».بزرگاني كھ بخواھند، مخارج را تعھد خواھیم كرد

اما ظاھرًا این بازگشت وقتي صورت . ازگشتاختراع حروف مجزا از كره بھ ژاپن رفت و بھ چین ب
حروف مجزا تا دو قرن در كره مورد . گرفت كھ گوتنبرگ در اروپا فن چاپ را كشف كرده بود

بردند، سرانجام  چینیان، كھ حروف مجزا را گاه بھ گاه بھ كار مي. استفاده بود و پس از آن منسوخ شد
بدین شیوه، اروپا ھدیة . غان مغرب زمین اقتباس كردندفن چاپ اروپایي را بھ میانجي بازرگانان و مبل

چینیان با آنكھ، از زمان فنگ تائو تا ایام لي ھونگ چانگ، براي نگارش . كھن چین را باز پس داد
زبان خود تنھا از چاپ مھري استفاده كردند، باز توانستند تودة عظیمي از كتاب در دسترس مردم 

، چاپ 972در سال . تاریخ دودمانھا در صدھا جلد بھ چاپ رسید 1063و  994بین سالھاي . بگذارند
اي بھ دست نویسندگان  بر اثر چاپ، سالح بیسابقھ. تمام قوانین بودایي در پنج ھزار جلد بھ پایان آمد

دیگر روي سخن آنان با اشراف نبود، بلكھ طبقات متوسط و قسمتي از طبقات پایین نیز بھ : چین افتاد
از این رو باید . پس ادبیات رنگي مردمیتر بھ خود گرفت و تنوع بیشتر یافت. س یافتندآثار آنان دستر

اي كھ در عصر سونگ در كالبد چین دمیده شد، مؤثر بوده  گفت كھ فن چاپ مھري در ایجاد روح تازه
  .است

تالیا چین دویست سال پیش از ای. بھ بركت اختراع چاپ، ادب چیني چون سیلي بیسابقھ بھ جنبش درآمد
آثار دیرین كالسیك دھھا بار تدوین و منتشر . را برافروخت) اومانیسم(» مردم گرایي«مشعل نھضت 

مورخان دانشمند بھ زندگي گذشتھ پرداختند و براي میلیونھا . شد و صدھا بار مورد تفسیر قرار گرفت
معارفھاي قطور بھ وجود ال ھاي عظیم و دایرة گلچینھاي ادبي بزرگ و لغتنامھ. خواننده كتابھا نوشتند

چون الفباي . تدوین شد) 1002 – 947(المعارفھاي بزرگ بھ وسیلة وو شو  یكي از دایرة. آمدند
میالدي تاي  977در . بندي كرد المعارف را بر اساس موضوع رده منظمي نبود، وي مطالب دایرة

المعارف از  این دایرة. دالمعارف بزرگتري فرمان دا تسونگ، فغفور دودمان سونگ، بھ تنظیم دایرة
كتاب موجود، در سي و دو جلد تنظیم شد، ولي چون ھزینة چاپ آن بسیار سنگین بود،  1690مطالب 

  ، ھمة جلدھاي آن»بوكسرھاشورش «، بھ ھنگام 1900بھ صورت دستنوشتھ باقي ماند و، در سال 

اھل علم در ھیچ عصري مانند این عصر صاحب سلطھ . جز یكصد و شصت جلد، بھ آتش سوخت
  .نبوده است

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  ظھور مجدد فلسفھ -3

  بر كنار از خیر و شر –وانگ یانگ مینگ  –چو شي 

ھاي فكري گوناگون  دانشمندان چین ھمھ پیرو كنفوسیوس نبودند، زیرا، در ظرف پانزده قرن، نحلھ
آیین بودا تدریجًا بھ فیلسوفان چیني . پدید آمده و حیات عقلي این قوم پربركت را بھ شور انداختھ بودند

بیشتر آنان بھ انزوا و تأمل و مكاشفھ خوگیر شدند و برخي از آنان كار را بھ جایي . ھم سرایت كرد
ند و روش او را در حل رسانیدند كھ كنفوسیوس را، محض حملة او بھ فلسفة اولي، بھ باد حملھ گرفت

درون بیني، روش معتبر شناخت عالم بھ شمار رفت، و . مسائل حیات و ذھن، سبك و نارسا شمردند
فغفورھا آیین بودا یا آیین تائو را بھ عنوان . معرفتشناسي براي نخستین بار میان چینیان ظھور كرد

نمود كھ سلطة كنفوسیوس بر اذھان  يوسیلة كسب محبوبیت یا تربیت و تأدیب مردم پذیرفتند، و چنین م
  .چینیان رو بھ پایان است

آمیز  ھمچنانكھ شنكره در ھند قرن ھشتم نكات حكمت. چوشي آیین كنفوسیوس را از انحطاط نجات داد
پراكندة اوپانیشادھا را گرد آورد و فلسفة ویدانتھ را جان دوباره بخشید، ھمچنانكھ توماس اكویناس در 

م حكمت ارسطو و تعالیم بولس حواري را بھ ھم بافت و فلسفة اسكوالستیك را بھ اروپاي سدة سیزدھ
ھاي پراكندة كنفوسیوس، نظام فلسفي منظمي فراھم  بار آورد، چوشي نیز در چین قرن دوازدھم از گفتھ

این نظام چندان استحكام داشت كھ مدت ھفت قرن . آمد ساخت كھ ذوق دانشمندان عصر را خوش مي
  .وان كنفوسیوس را در عرصة سیاست و فلسفة چین بالمنازع گردانیدرھبري پیر

مقصود از  :بودمھمترین بحث فلسفي آن زمان ناشي از مسائل كتاب آموزش بزرگ اثر كنفوسیوس 
ده، بستگي انتظام خانواده بھ انتظام نفس، بستگي نفس بھ خلوص بستگي انتظام دولت بھ انتظام خانوا

  فكر، و بستگي خلوص فكر بھ گسترش دانش تا برترین مرز و پژوھش در احول اشیا چیست؟

  آغاز كار فلسفھ و اخالق و : آید چو شي پاسخ داد كھ معني این سخن ھمان است كھ صریحًا از آن برمي

استاد را پذیرفت و، با آنكھ مسائل بودشناسي را، بھ صورتي ) ویسمپوزیتی(» مذھب تحقیقي«اعتراض، 
اي رسید كھ از لحاظ  توانست مورد موافقت كنفوسیوس باشد، بررسي كرد، باز بھ نتیجھ كھ نمي

چوشي، موافق كتاب تحوالت، كھ . نتیجة كار او آمیختن الحاد با زھد بود. كنفوسیوس قابل قبول بود
یانگ ویین، : دید  رفت، واقعیت را دستخوش دوگانگي قاطعي مي بھ شمار مي بنیاد فلسفة اوالي چین

فعلیت و انفعال، حركت و سكون، در ھر مورد، منجملھ در مورد موجودات نر و ماده، با یكدیگر 
آمیزند و براي ایجاد نمودھاي آفرینش روي پنج عنصر آب و آتش و خاك و فلز و چوب عمل  مي
انون و ماده، كھ ھر دو از امور عیني ھستند، براي ادارة اشیا و ایجاد صورتھاي لي و چي یا ق. كنند مي

آنچھ از ھمة اینھا برتر و مایة پیوند ھمة آنھاست، تاي چي یا مطلق است كھ . آنھا مشتركًا دركارند
س چوشي این مطلق را ھمان تي ین یا عالم باالي كنفوسیو. تعین یا سازمان عالم است قانون قوانین بي

طبیعت «شخصیت یا صورت قابل تصویر، و  در نظر او، خدا جریاني است عقلي، بي. دانست مي
  » .چیزي جز قانون نیست

اخالق ھمانا ھمنوا شدن با قوانین طبیعت است، . قانون عالم، اخالق و سیاست نیز ھست: گفت چو مي
طبیعت، در معناي غایي  .و عالیترین نوع سیاست، اجراي قوانین اخالق است در حوزة امور دولت

چوي مائو «. پیروي از طبیعت رمز دانش و آرامش است. خود، نیك است، طبع انساني نیز چنین است
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میل دروني آنھا ھمچون «: گفت نمود، زیرا مي از زایل كردن علفھاي مقابل پنجره خودداري مي» شو
یز نیز نیك ھستند، و تكیھ بر آنھا توان استنتاج كرد كھ غرا از این سخن مي» .میل دروني خود من است

ھستند، و باید محكوم عقل و قانون ) چي(ولي، در نظر چو شي، غرایز از تجلیات ماده . جایز است
  !توانند اھل منطق باشند نماید كھ اصحاب اخالق بدشواري مي چنین مي. شوند) لي(

زرگ او، وانگ یانگ در فلسفة چو شي تناقضھاي بسیار راه دارد، و این ضعف براي مخالف ب
آیین بودایي . ھم فیلسوف بود ھم پارسا. وانگ طبعي غریب ولي مالیم داشت. نمود مینگ، خوشایند مي

گفت كھ اشتباه چو شي در اخالق نیست، بلكھ در  مي. مھایانھ او را بھ تأمل و مراقبت خو داده بود
تحقیق كرد، بلكھ، چنانكھ ھندوان براي شناخت اشیا نباید در جھان بیروني آغاز . روش تحقیق اوست

ھمة اكتشافات و . اند، تحقیق باید در جھاني ژرفتر و الھامبخشتر، در اندرون یا نفس آغاز شود گفتھ
توانند یك جوانة خیزران یا یك دانة برنج را تبیین  علومي كھ با امور بیروني سروكار دارند، حتي نمي

  .كنند

اگر براي نیل بھ مقام عارفان و فضیلتمندان، تحقیق دربارة «: تمدر سالیان پیشین بھ دوستم چي ین گف
ھمة چیزھایي كھ در زیر آسمان وجود دارند، ضرور باشد، چنین قدرت عظیمي را چگونھ باید بھ 

چي ین . بھ خیزرانھاي مقابل كوشك اشاره كردم و از او خواستم دربارة آنھا تحقیق كند» دست آورد؟
مدت سھ روز ذھن و فكر خود را مصروف . ر مبادي خیزران گذرانیدشب و روز را بھ تحقیق د

  داشت، تا اینكھ نیروي ذھني او

بنابر این، . گفتم كھ چون نیروي كافي نداشت، چنین شد در ابتدا مي. تحلیل رفت و بھ بستر بیماري افتاد
ان را فھم كنم، تا اینكھ نتوانستم مبادي خیزر –نھ شب و نھ روز  –گاه  ھیچ. خود دنبالة تحقیق را گرفتم

سرانجام ما ھر دو نالیدیم و . من نیز، پس از ھفت روز، بھ علت خستگي و فشار فكري، رنجور شدم
  ».توانیم عارف شویم و نھ مرد بافضیلت ما نھ مي«: گفتیم

بھ . پس وانگ یانگ مینگ تحقیق در احوال اشیا را رھا كرد و حتي از آثار كالسیك كھن رو گردانید
سر بھ . اشیا و تمام كتابھاست  دة او، سر در خود فرو بردن در خلوت دانشزاتر از تدقیق در ھمةعقی

بیابان گذاشت و، در كوھستاني كھ كنام بربریان و ماران زھردار بود، گوشھ گرفت و بزھكاراني را 
براي آنان  آموخت و بھ آنان فلسفھ مي. كھ بھ آن ناحیھ گریختھ بودند، بھ دوستي و شاگردي پذیرفت

یك بار، در دل نیمشب، بناگاه از بستر برجست و در حال خلسھ . خواند پخت و آواز مي خوراك مي
یارانش » .جستم بر خطا بودم كھ مبادي اشیا و امور را مي. كند البتھ طبع من مرا كفایت مي«: فریاد زد

: كشانید ایدئالیستي خود مي  فلسفة ولي او بآھستگي آنان را بھ. كردند با اطمینان خاطر از او پیروي نمي
آیا در جھان چیزي مستقل از ذھن وجود دارد؟ آیا قانوني جدا از . ذھن قوانین طبیعي را در خود دارد«

الوھیت را   از این مقدمھ نتیجھ نگرفت كھ خدا ساختة خیال است، بلكھ، بر خالف،» شود؟ ذھن یافت مي
گفت كھ الوھیت بزرگتر از آن  جاھا حاضر است، و مي  دانست كھ در ھمة نیروي اخالقي عظیمي مي

الوھیت توان آن دارد كھ نسبت بھ انسانھا شفقت یا غضب   با این وصف،. است كھ تشخیص داشتھ باشد
  .ورزد

طبیعت، خیر «: ایدئالیست خود بھ ھمان اصول اخالقي چو شي رسید  وانگ یانگ مینگ از فلسفة
چون بھ او یادآور شدند كھ در طبیعت، . بول تام قوانین طبیعت استو واالترین فضیلت در ق» اعالست

» نیك«مانند توماس آكویناس و اسپینوزا و نیچھ پاسخ داد كھ   ھمچنانكھ فیلسوف ھست، مار نیز ھست،
یابیم،  الفاظي ھستند كھ بھ فراخور سود و زیاني كھ در اشیا مي  زاید، بیني ما مي صرفًا از كوتھ» بد«و 

ما وقعي   طبیعت از خیر و شر بر كنار است و بھ اصطالحات خودپرستانة. كنیم ا اطالق ميبر آنھ
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اي كھ باید آن را، مانند  مكالمھ –زیرین را از او نقل یا جعل كرده است   شاگردي مكالمة. گذارد نمي
  .آن سوي خیر و شر نام داد  كتاب نیچھ،

» .گیرد و محتمال بر خطاست سم سرچشمھ ميخیر و شر از ج  این رأي دربارة«: لختي بعد گفت
فلك در پدید آوردن نیك و بد قصدي یكسان دارد، ھمچنان كھ در «: استاد گفت. سخنش را فھم نكردم

از دیدن گلھا شاد   گذارد؟ اگر تو، اي شاگرد من، چگونھ میان خیر و شر تفاوت مي. آفریدن گل و علف
اگر بخواھي از علف سود جویي، آنگاه علف را . خواھي شمردو علف را بد   آنگاه گلھا را نیك،  شوي،

. گیرد نیك و بد، در این معني، از خوشیھا و ناخوشیھاي ذھن سرچشمھ مي. نیك خواھي دانست
  .اي بر من معلوم است كھ تو بھ خطا رفتھ  بنابراین،

  »در آن صورت، چیزھا نھ خوبند نھ بد؛ چنین نیست؟«: گفتم

اما . حالتي است فارغ از نیك و بد  كنیم، كھ بر اثر قبول سلطة طبیعت احساس ميآرامشي «: استاد گفت
اگر طبع شھوي انگیختھ نشود، نھ خیر خواھد . انگیختگي طبع شھوي حالتي است مشمول نیك و بد

  ».گیرد بود، نھ شر، و این است آنچھ خیر اعال نام مي

  »رند؟در آن صورت، خیر و شر اصال در اشیا راه ندا«: گفتم

  ».تنھا در ذھن تو وجود دارند«: گفت

فلسفة اوالي ایدئالیست، در عرصة قدرت پیروان   خوب شد كھ نظام وانگ و آیین بودا دربارة
ھاي دیگر  تر از اصحاب فلسفھ با آنكھ عادالنھ  كنفوسیوس نغمھ سردادند، زیرا دانشمندان كنفوسیوسي،

د، رفتھ رفتھ بھ دانش خود غره شده و بھ صورت كردن در مورد طبع انساني و حكومت داوري مي
با اینھمھ، سرانجام ھواخواھان چوشي . افتد در آمده بودند خالق در مي  دستگاھي كھ با ھر طبع آزادة

پس، لوحة او را با احترام فراوان در كنار لوحة كنفوسیوس نصب كردند، و . بر دیگران غالب آمدند
سبب نیز این بود . تصد سال براي امت كنفوسیوس قانون مسلم گردیدتفاسیر او بر آثار كالسیك مدت ھف

اما . و با ذوق سلیم قرین بود  كھ اصول فكر او، بر خالف ظرافتھاي فلسفة اولي، ساده، خردمندانھ،
العنان شوند، بھ نوبة خود، بھ  دار و مطلق امكان آن ھست كھ خردمندي و راستروي، چون ریشھ

چین، در پي غلبة تام و تمام فلسفة چو شي و آیین كنفوسیوس، ناگزیر از  دردسر انجامند، چنانكھ
  .انقالب شد

II – مفرغ كاري، الك كاري و یشم تراشي  

 –یشم تراشي  –الك كاري  –بادبزنھا  –جواھر آالت  –افزارھا  خانھ –منسوجات  –مقام ھنر در چین 
  پیكر تراشي –بعضي از شاھكارھاي مفرغي 

توان مھد فلسفھ و  روند، و چین را مي دانش دوستي و زیبا پرستي دو قطب فكر چیني بھ شمار مي
نزد چینیان، مراد از دانش دوستي تدقیق درفلسفة اولي نبود، بلكھ تدارك . سازي تعریف كرد چیني
اق ھنري زیبا پرستي چیني نیز نوعي اشر. اي مثبت بود كھ بھ رشد و انتظام اجتماع نظر داشت فلسفھ

شد، بلكھ ھمانا آمیختن زیبایي و سود عملي، یعني تزیین وسایل زندگي  یا تفنن ھوسناكانھ محسوب نمي
بین   چین، پیش از آنكھ در برابر نفوذ مغرب زمین آرمانھاي خود را دگرگون كند،. بود  روزانھ،
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نوعات را كار دستي تقریبًا ھمة مص. گذاشت ھنرمند و صنعتگر، و بین صنعتگر و كارگر فرقي نمي
از این رو، در ھمان حال كھ، . انگاشت شمرد و مانند آثار ھنري مظھر شخصیت انساني مي مي

نمود، در نمایش  برخالف مغرب زمین، در بسط نیروي تولید و تأمین وسایل زندگاني مردم جھدي نمي
  . ذوق ھنري و تزیین اسباب زندگي روزانھ از ھر كشوري پیش بود

ور گرداند و پختگي و كمال و تمدن  است كھ ھمة اشیاي پیرامون خود را از زیبایي بھرهچیني مایل 
  .گر بیند خویش را در ھر چیز جلوه

این نھضت، كھ . ھا در عصر دودمان سونگ بھ اوج رسید نھضت زیباسازي اشخاص و معابد و خانھ
ي نیز نیرویي داشت و بھ حیات عصر دودمان تانگ شكوھي بخشیده بود، در عصر دودمانھاي بعد

اما در عصر سونگ، چون آرامش و رفاھي طوالني دست داد، مجالي براي ترقي ھمة . پیش رفت
ھنرھا و آرایش بیسابقة حیات چینیان فراھم آمد، منسوجات و مصنوعات فلزي بھ كمالي رسیدند كھ 

را پشت سر گذاشتند و  در تراش یشم و سنگھاي سخت، رقیبان خود. گاه تجاوز از آن امكان نیافت ھیچ
صنعتگران چیني، كھ . مگر شاگردان ژاپني خود، پیش افتادند كاري چوب و عاج از ھمة اقوام،  دركنده

داشتند، ابزارھاي  كردند و ھمواره اشیاي زیباي جدیدي عرضھ مي اي برنج زندگي مي روزانھ با كاسھ
بردند بر لذتي كھ  ھ آنھا را بھ خانھ ميساختند، و ھمة كساني ك خانگي را بھ شكلھاي غریب متنوع مي

چینیان زیاد بھ جواھر آالت . یافتند در مغرب زمین فقط براي ھنرشناسان میسر است، دست مي
زنان و مردان با بادبزنھاي آراستھ، كھ . دادند پرداختند، ولي جواھرات را با مھارت تام تراش مي نمي

حتي گدایان، در حیني كھ . كردند شد، خود را خنك مي ياز پر یا خیزران یا كاغذ یا ابریشم ساختھ م
كاري در چین شروع  فن الك. سرگرم كاسبي دیرینھ سال خود بودند، بادبزنھاي ظریف در دست داشتند

اما اكنون، با  .چیندر خاور دور، الك محصول طبیعي درختي است بومي . و در ژاپن كامل شد
گیرند،  ھاي این درخت مي اي را كھ از تنھ و شاخھ عصاره. شود جدیت، بھ وسیلة ژاپنیان كشت مي

ھاي نازك  سپس، با آن عصاره، ورقھ. دھند تا قسمتي از مایعات آن زایل شود فشارند و گرما مي مي
. دھند خشكانند و صیقل مي كنند، و بآھستگي مي را اندود ميھاي نازك فلز و چیني  چوب و گاھي ورقھ

ھا، كھ رنگھاي  تعداد این الیھ. كشند اول مي  ھاي دیگري روي الیة گیرند و الیھ بعدًا عمل را از سر مي
، Vسرانجام، بھ وسیلة ابزاري تیز بھ شكل. رسد آنھا با یكدیگر فرق دارد، حتي بھ بیست و سي مي

كنند  ھاي متفاوت گود مي اندود را بھ اندازه طرح رنگارنگ نمونھ، بر ورقة الك تصویري از روي یك
الك در آغاز براي خطنویسي بر . رشد این ھنر بسیار كند بود. ھاي زیرین ظاھر شود تا رنگھاي الیھ

ھا و جز اینھا، و  در عصر دودمان چو، در تزیین ظرفھا و ساز و برگ ارابھ. رفت خیزران بھ كار مي
كاالھاي الكي متنوع . سدة دوم میالدي در ساختمانھا و ابزارھاي موسیقي مورد استعمال پیدا كرد در

  در عصر دودمان تانگ بھ ژاپن، و در عصر دودمان سونگ حتي بھ

كاران چیني این ھنر ظریف پرزحمت را در زمان فغفورھاي  الك. ھندوستان و عربستان صادر شد
در عصر سالطین روشنفكر . دند و از جھاتي بھ اوج رساندنددودمان مینگ رونق بیشتري بخشی

كاري برپا داشتند و  ھاي بزرگ الك ین لونگ، كارخانھ دودمان منچو، یعني كانك شي و چي
ین لونگ و تجیر الكي كھ كانگ شي بھ لئوپولد اول،  شاھكارھایي ساختند مانند تخت فغفور چي

اري راه كمال پیمود و باالخره در قرن نوزدھم، از یك ك سپس، الك. امپراطور روم مقدس، ھدیھ كرد
سو بر اثر جنگھایي كھ بازرگانان اروپایي بھ راه انداختند، و از سوي دیگر بھ سبب ذوق نازل 

خریداران اروپایي، بھ راه انحطاط افتاد و از حمایت فغفور محروم شد، تا جایي كھ ژاپن، بھ جاي 
  .كاري گردید چین، علمدار صنعت الك
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ترین گورھا مصنوعات یشمي   در كھنھ. در چین، یشم تراشي، مانند تاریخ آن كشور، بسي كھن است
» سنگ صدا«م بھ عنوان  ق 2500یافت شده است، و در قدیمیترین اسناد آمده است كھ یشم در 

. یختندآو تراشیدند و بھ نواري چرمین مي آن را بھ شكلھایي مانند شكل ماھي مي. شده است استعمال مي
نام انگلیسي . خاست آورد، برمي نواختند، صدایي گوشنواز، كھ زنگ آن مدتي دوام مي چون بر آن مي

و واژة التین  Ijadeاز زبان فرانسھ آمده است، و نام فرانسوي آن از واژة اسپانیایي ) Jade(یشم 
Ilia ند كھ بومیان مكزیك ، گرفتھ شده است، فاتحان اسپانیایي امریكا مالحظھ كرد»صلب«، بھ معني

كنند و بھ عنوان داروي اختالالت دروني بھ كار  سایند و گرد آن را با آب مخلوط مي این سنگ را مي
نامي كھ چینیان بھ این سنگ . پس، این دارو را ھمراه طالي امریكا با خود بھ اروپا بردند. برند مي
لطیف «گویند، و جون بھ معني  ن بھ آن جون مياینا: تر از نام اروپایي آن است اند، بسي خردمندانھ داده

  آید؛ یكي از آن دو از سیلیكات آلومینیوم و سودیوم، یشم از دو مادة معدني فراھم مي. است» مانند شبنم
جنس ھر دو بسیار سخت است، و براي . و دیگري از سیلیكات كلسیوم و منیزیوم تركیب شده است

معموال قطعات . گاھي فشاري معادل پنجاه تن الزم است شكستن یك اینچ مكعب ھر یك از آن دو،
دھند و بھ این ترتیب آنھا  بزرگ یشم را، بتوالي، در معرض گرماي شدید و سپس در آب سرد قرار مي

چیره دستي ھنرمندان چیني در این است كھ از این مواد بیرنگ، رنگھاي درخشان . كنند را خرد مي
كشند و، براي تنوع دادن بھ شكل اشیاي یشمي، چنان صبر و  بیرون مي و سفید و سیاه   ي ا سبز و قھوه

. شود ھاي اشیاي یشمي حتي دو قطعة مشابھ دیده نمي مجموعھ دھند كھ در ھمة  لجاجت از خود نشان مي
یك وزغ یشمي، كھ مخصوص مراسم قربانیھاي . از چین باستان برخي كاالھاي یشمي باقي مانده است

اقوام . ھاي زیبایي از عصر كنفوسیوس بھ ما رسیده است ز عصر شانگ، و قطعھدیني بوده است، ا
كردند، ولي چینیان با چنان  گوناگون یشم را براي ساختن تبر و كارد و ابزارھاي خانھ مصرف مي

دادند و گرانبھاتر از  نگریستند كھ تقریبًا آن را براي آثار ھنري اختصاص مي احترامي بھ آن سنگ مي
ھایي كھ ماندارینھا بھ شست  در چین، قطعات كوچك یشم، از قبیل حلقھ. دانستند ر و گوھر ميسیم و ز

  كردند، مي
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  كاري از كانگ شي، موزة ویكتوریا و آلبرت تجیر الك

ALIGN="JUSTIFY"< معادل پنجاه ھزار دالر، و برخي از گردنبندھاي یشم معادل صد ھزار
برآورد . كردند شد، و خواستاران سالھا در جستجوي یك قطعھ تالش مي دالر خرید و فروش مي

اند كھ اگر ھمة اشیاي یشمي چین گرد آید، مجوعة گرانبھایي، كھ از ھر مجموعة دیگر برتر  كرده
  . خواھد بود، تشكیل خواھد شد

بنابر . كاري باشد كاري است، ولي شاید، از لحاظ ھنري، واالتر از یشم كاري چین بھ قدمت یشم مفرغ
روایات، یو، فغفور باستاني و قھرمان افسانة طوفان چین، فلزاتي را كھ نھ ایالت شاھنشاھي او بھ نام 

این پاتیلھا خواصي  .خراج فرستاده بودند، در كوره گداخت و بھ صورت سھ پاتیل نھ پایھ درآورد
آوردند و خود بھ  آتش، محتویات خود را بھ جوش مي گردانیدند و، بي نكبتھا را وا مي: جادویي داشتند

از آن پس، پاتیلھا رمز مقدس قدرت فغفوري بھ شمار آمد و از دودماني ! ساختند خود طعامھاي لذیذ مي
ھ طرزي مرموز، ناپدید شدند، و این امر بھ بھ دودماني رسید، تا آنكھ، بھ ھنگام سقوط دودمان چو، ب

كاري یكي از ھنرھاي زیباي چین  بھ مرور ایام، مفرغ. اعتبار فغفور شي ھوانگ تي لطمة بسیار زد
چینیان، محض تشریفات دیني و . جلد صورت برداري شده است 42گردید و آثاري بھ بار آورد كھ در 

براي . جود آوردند و بھ آنھا لطف ھنري بخشیدندحكومتي و خانگي، ظرفھاي مفرغي گوناگون بھ و
توان یافت، مگر در دورة رنسانس ایتالیا كھ گیبرتي، با مفرغ،  مصنوعات مفرغي چین رقیبي نمي

  .را براي تعمیدگاه فلورانس ساخت» ھاي بھشت دروازه«

ي چین بھ تعدادي ظرفھاي مراسم قرباني كھ اخیرًا در ھونان كشف شده است، قدیمترین آثار مفرغ
این آثار، بھ نظر محققان چیني، متعلق بھ دودمان شانگ، و بھ نظر ھنرشناسان . رود شمار مي

كھنترین آثاري كھ تاریخھاي آنھا معلوم است، . اروپایي، از آن عصرھاي بعد از دودمان شانگ است
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ھنري  یك دست ظرف مفرغیي كھ در این عھد ساختھ شده است، در موزة. بھ عصر چو تعلق دارد
شي ھوانگ تي بیشتر ظرفھاي مفرغي دورة چو را از مردم گرفت تا . مترپلیتن نیویورك موجود است

فرمان داد كھ ھنرمندان با ذخایر مفرغي او دوازده . مبادا آنھا را بگدازند و اسلحھ بریزند
عصر دودمان در . ھا اثري نمانده است اما از این مجسمھ -بزرگ بھ بلندي پانزده متر بسازند مجسمة

گروھي ژاپني كھ در چین پرورش . ھان، ظرفھاي مفرغي بسیار، كھ گاه زرنشان بودند، ساختھ شد
ھا،  در بین این مجسمھ. ھایي عالي براي معابد ھوریوجي در نارا ریختند یافتھ بودند، از مفرغ، مجسمھ

در تاریخ . باتر استاز بقیھ زی –در میان نیلوفرھاي آبي » آمیدا بودا«تندیسھاي  –سھ تندیس 
در عصر دودمان سونگ، این ھنر، كمینھ از لحاظ  .شود نميكاري، آثاري ظریفتر از اینھا دیده  مفرغ

ھا، زنگھا،  ا، سالحھا، آیینھھا، مجمرھ پاتیلھا، ظرفھاي شراب، پیالھ. وفور آثار، بھ دورة كمال رسید
ھا  ھاي ھنرشناسان را پر كردند و تقریبًا بھ ھمة خانھ ھا، و تندیسھاي كوچك گنجھ طبلھا، گلدانھا، لوحھ

  یك نمونھ از مصنوعات مفرغي عصر سونگ بخورسوزي است بھ. راه یافتند

ني است از قدرت حكمت و این نشا - راند شكل گاومیش كھ الئوتزه بر آن سوار است و آرام آن را مي
این ظرف سراسر بھ نازكي كاغذ است، و مرور ایام زنگار یا پوشش سبز . در رام كردن روح وحشي

در اوان حكومت دودمان  .ستادھد، بر آن پوشانده  موجداري كھ از زیبایي پر آب و تاب خبر مي
. ھا افزایش، و كیفیت آنھا كاھش یافت حجم ساختھ. مینگ، فساد بتدریج در مفرغ كاري منعكس شد

متعارف و مبتذل گردید  اي آسا بود، پیشھ بدعتي معجزه) دورة مس(كاري، كھ در عصر فغفور یو مفرغ
  .كاري داد و مقام خود را بھ چیني

العاده،  مردم خاور دور، براثر فروتني فوق. اند سازي را در شمار ھنرھاي زیبا نیاورده چینیان مجسمھ
تندیسھاي زنان . اند اند و بندرت انسان را مجسم كرده پیكر انساني را از مظاھر جمال محسوب نداشتھ

چینیان، برخالف یونانیان، بھ نمایش پیكرھاي ورزشكاران و . ن نادرتر استاز تندیسھاي مردا
. تندیسھاي مردانة چیني غالبًا بھ قدیسان بودایي و عارفان تائویي تعلق دارد. اند روسپیان رغبتي ننموده
ساز چیني  مجسمھ. ھاي قدیسان و عارفان فراوانتر است ھاي جانوران از مجسمھ با این وصف، مجسمھ

دھد و فقط اندكي در نمایش پیچ و تاب جامھ اھتمام  ن انسان را بھ طرزي شكوھمند نمایش نميبد
  .ورزد مي

تي بھ  ھاي ساخت چین دوازده تندیس مفرغي بسیار بزرگ بود كھ بھ امر شي ھوانگ كھنترین مجسمھ
از . با فلز آنھا سكھ زنندھا را گداختند تا  اما بعدًا، بھ فرمان یكي از فرمانروایان، این مجسمھ. وجود آمد

دھند، بھ جا مانده، و بقیھ  ھاي كوچك معدودي كھ جانوران را نمایش مي عصر دودمان ھان تنھا مجسمھ
ھایي كھ بھ این عصر تعلق دارد، مخصوصًا  كاري اما برجستھ. اند شده قرباني جنگ یا غفلت جامعھ

در این نقشھاي برجستھ، . خوردار استھاي شانتونگ، از اھمیت بیشتري بر كاریھاي مقبره برجستھ
ھمچنین تندیسھاي گلین كوچكي، كھ . اند معموال جانوران، و ندرتًا انسان، با ظرافت خاص تجسم یافتھ

نمایشگر جانوران و خادمان و زنان است و بھ جاي جانوران و خادمان و زنان واقعي با مردان مرده 
ھاي این عصر سالم و  برخي از مجسمھ. است در گورھا نھاده شده، از این عصر باقي مانده

فو، و  از این قبیل است مجسمة ببري مرمرین با عضالتي چاالك، در معبد سنیانگ. نخورده است دست
ھاي شیرھاي بالدار در  خشمگین در مجموعة گاردنر، در بستن، و مجسمھ ھاي خرسھاي  نیز مجسمھ

ي برجستة اسبھاي سركشي كھ در مقابر متعدد بھ دست این تندیسھا، ھمانند نقشھا. ھاي نانكینگ مقبره
سازي چیني خبر  آمده است، از تأثیر سبكھاي یوناني و باكتریایي و آشوري و سكایي در مجسمھ

  . دھد، و اصالت چیني ندارد مي
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این گرایشھا نخست در آثار ھنري . گرایشھاي دیني و ھنري آیین بودایي در ھنرھاي چین اثر گذاشت
  ھاي آن خروارھا مجسمة  مؤثر افتاد و تمدني آفرید كھ ستاین و پلیوت در خرابھتركستان 

. كند ھاي بودایي ھندوان برابري مي ھایي كھ برخي از آنھا با عالیترین مجسمھ مجسمھ -اند شكستھ یافتھ
اي ھ ھایي از بودا ساختند كھ با مجسمھ چینیان ھنر بودایي را، بدون تصرف زیاد، پذیرفتند و مجسمھ

كان، واقع در  در معابد غارآساي یون) میالدي 490حدود (قدیمترین آنھا . ھند یا گاندھاره فرقي نداشت
در خارج . شود من در ھونان یافت مي رسد، و فاخرترین آنھا در غارھاي لونگ سي، بھ نظر مي شان

و مؤثرترین آنھا  »ستوه بودي«اصیلترین آنھا مجسمة . خورد این غارھا چند مجسمة بزرگ بھ چشم مي
است كھ از پا درآمده و با آرامش و صفاي خود بر ) میالدي 672حدود (» ویروچنھ«مجسمة بوداي 

ھنرمندان كھن صورتھاي قھرمانان اساطیري چین را بر دیوارھاي معابد غارآسایي . زمین افتاده است
ن آنھا چند صورت از در میا. اند كھ در شرق شانتونگ كشف شده است، بھ سبك ھندوان نقر كرده

. ماند، بسیار چشمگیر است مي) میالدي 600حدود(، كھ بھ تصویرھاي غار یون من »ستوه بودي«
نمونة آثار آن دودمان پیكر . دودمان تانگ سنتھاي پیكرتراشي بودایي را گرامي داشتند و كمال بخشیدند

درعصر ). 639حدود (ده است اي از بوداست كھ از سنگ ساختھ شده و در شان سي بھ دست آم نشستھ
یعني شاگردان بودا كھ، برخالف استاد نرمخوي خود،  - »لوھانھا«دودمانھاي بعدي، پیكرھاي گلین 

د، و نیز پیكرھایي بسیار ساختھ ش - دارندھاي خشني ھمچون سیماھاي سوداگران و پولپرستان  قیافھ
  .كھ حد واسط نر و ماده است، بھ وجود آمدند» مھایانا«یین، خداي آیین بودایي  زیبا از كوان

. پس از دودمان تانگ، پیكرتراشي رنگ دیني خود را از دست داد و حتي گاھي وجھي شھواني یافت
اصحاب اخالق زبان بھ . رو شد چین ھم، مانند ایتالیاي عصر رنسانس، این تحول را با مخالفت روبھ

پیشگان  پس دین. دھند شكایت گشودند كھ ھنرمندان، قدیسان را مانند زنان، نرم تن و زیبارو نمایش مي
محتمال ھمین فشار . بودایي مقرراتي براي شمایل كشي وضع كردند تا ھنرمندان بر جسم تكیھ نكنند

امي كھ ھنر دیني از اھمیت افتاد و نمایش زیبایي ھنگ. اخالقي، پیكرتراشي چیني را از تكامل بازداشت
سازي چین بھ راه انحطاط رفت، دین، چون برخالف گذشتھ نتوانست  جسماني نیز قدغن شد، مجسمھ

سازي رو بھ  در اواخر عصر تانگ، چشمة خالق مجسمھ. مؤید پیكرتراشي باشد، مزاحم آن گردید
مغوالن تمام نیروي جامعھ را . جھ بھ جاي نھادندشاھان سونگ تنھا چند اثر قابل تو. خشكي گذاشت

ھاي خود پیكرھاي عجیب و، از آن جملھ،  ولي فغفورھاي مینگ، كھ براي مقبره. صرف جنگ كردند
از آن پس، این ھنر، كھ . ھیوالھایي سنگي ساختند، توانستند پیكرتراشي را اندك زماني زنده نگاه دارند

سازي و  ري بیجان درآمد و زمینھ را براي خودنمایي چینيزیر یوغ خفھ شده بود، بھ صورت پیك
  .نقاشي ھموار كرد

III - پاگوداھا و كاخھا  

 –معبد و مذبح آسمان  –معبد كنفوسیوس  –پاگوداي یشمي پكن  –برج چیني نانكینگ  –معماري 
  رنگ و شكل آن –داخل آن  –یك خانة چیني  –كاخھاي قبالي قاآن 

كھ از آن دیار برخاستند، بندرت از خود نامي بھ جاي گذاشتند و ظاھرًا كمتر از سفالگران بزرگ 
عمارات . شد در چین، عمارتھاي عظیم، حتي براي تعظیم خدایان، بوفور ساختھ نمي. محبوبیت یافتند

. استقدیمي معدودند و منحصر بھ معابدي كھ ساختمان آنھا پیش از قرن شانزدھم انجام گرفتھ 
 –روشھاي معماري  –میالدي ھشت جلد كتاب مصور زیبا  1103معماران عصر سونگ در سال 

ولي از عمارات چوبیني كھ از روي تصویرھا و طرحھاي آنان ساختھ شد، ھیچ گونھ . انتشار دادند
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ھا و معبدھاي عھد كنفوسیوس كھ در كتابخانة ملي پاریس  تصویرھاي خانھ. اثري بھ جا نمانده است
دھد كھ معماري چین، در طي زماني بالغ بر بیست و سھ قرن، تغییر مھمي  وجود دارد، نشان مي

شاید بتوان گفت كھ چینیان بھ سبب حساسیت ھنري خود، از ساختمانھاي تناور روي . نكرده است
تقریبًا . اند اند یا، بھ علت توجھ خود بھ فعالیتھاي عقلي، در حوزة معماري از تخیل بھره نجستھ برتافتھ

اشرافیت موروثي، : ملتھاي كھن، سھ عامل اصلي ھنر معماري را بھ پیش رانده است  در میان ھمة
معبدھا،  –آثار ھنري بزرگ پیشین . دست دستگاه روحاني نیرومند، و حكومت متمركز تواناي فراخ

ي این سھ عامل بھ ھمھ بھ میانجیگر –ھاي پرمجسمھ  كاخھا، اپراھا، دیوارھاي منقش پرشكوه، و مقبره
  !و چھ بختیار است چین كھ از این سھ عامل محروم بوده است –وجود آمده است 

ھاي آنھا اخیرًا در  آیین بودایي چند گاھي بر چینیان چیره شد و بھ ساختن معبدھاي بزرگي كھ خرابھ
كند؛  خودنمایي ميمعبدھاي بودایي نسبتًا مجلل در سراسر چین . تركستان كشف شده است، ھمت گمارد

معبدھا بھ راھھاي طبیعي زیبایي كھ معموال از . اي ندارد اما البتھ در برابر معبدھاي ھندوستان جلوه
در . شود رسد، منتھي مي مي» لوس پاي«ھایي مزین بھ نام  گذرد و بھ دروازه سرازیریھاي پیچاپیچ مي

یكي از . اند ایي كراھت انگیز كشیدهمدخل برخي از معبدھا، براي رمانیدن شیاطین بیگانھ، صورتھ
در خارج پكن قرار » كاخ تابستاني«است كھ نزدیك » بوداي خفتھ«بھترین زیارتگاھھاي بودایي، معبد 

  .است» واالترین اثر معماري چین«دارد و بھ نظر فرگوسن 

خورند و نمودار  تقریبًا در ھمة شھرھاي چین بھ چشم مي پاگوداساختمانھاي دیني بودایي موسوم بھ 
خرافات آیین تائو، كھ در دین بودا رخنھ كرد، در این . یكي از وجوه دلرباي معماري خاور دورند

بلكھ مركز  ساختمانھا نیز راه یافت، بھ دیدة چینیان، پاگودا نھ تنھا كانون تشریفات دیني بود،
مردم . رفت یعني پیشگویي آینده از روي خطوط و شكافھاي زمین بھ شمار مي» غیبگویي ھندسي«

كند و نیكروزي  گرداند و ارواح خبیث را رام مي ساده باور داشتند كھ پاگودا باد و سیل را وا مي
ساختند و،  سنگي، ميھایي  آن را از آجر، ولي برپایھ. پاگودا بھ شكل برجي ھشت ضلعي بود. آورد مي

انگاشتند، تعداد اشكوبھاي آن را معموال بھ پنج یا ھفت یا نھ یا  چون عددھاي زوج را منحوس مي
  قدیمترین پاگوداي موجود، كھ بر فراز كوه مقدس سونگ شان. رساندند سیزده مي
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  كاري از كانگ شي، موزة ویكتوریا و آلبرت تجیر الك

یكي » كاخ تابستاني«پاگوداي . میالدي پدید آمد 523ونان واقع است، در سو از ایالت ھ در سونگ یوئھ
اي شكل وو تاي شان ھم از  پاگوداي یشمي پكن و پاگوداي كوزه. از زیباترین پاگوداھاي چین است

اما ھیچ یك از اینھا ھمچون پاگوداي برج چیني نانكینگ از شھرت . روند پاگوداھاي زیبا بھ شمار مي
تا سال  1412چینیان این برج را، كھ نماي خارجي آن از چیني است، از سال . تبرخوردار نیس

  . ساختند و در شورش تایپینگ بسرعت ویران كردند 1431

معبد . تعلق دارد –دین كنفوسیوسي  –دالویزترین معبدھاي چین، آنھایي است كھ بھ دین رسمي كشور 
ًا بازسازي شده است، از لحاظ دیني و نھ كنفوسیوس در پكن، كھ در قرن سیزدھم ساختھ و كرار

بانیان . ھنري، پرارزش است، ھر چند كھ طاقنماي باشكوه آن شامل كنده كاریھاي بسیار ظریف است
اند؛ در آنجا، بر  كرده» استاد و سرمشق ده ھزار نسل«معبد، مذبح اصلي آن را وقف كنفوسیوس، 

لوحة روح استاد اقدس نیاكان، «: خوانیم ن مياي چوبین استوار است، چنی  اي كھ روي پایھ لوحھ
، كھ در نزدیك »مذبح آسمان«و » معبد آسمان«. پكن داراي معابد بزرگ دیگر نیز ھست. »كنفوسیوس

ھا و پلكانھاي مرمریني است كھ تعداد و  مذبح داراي محوطھ. اند دیوار جنوبي شھر واقعند، از این جملھ
معبد آسمان، كھ در اصل پاگودایي سھ اشكوبھ بوده است، . كند ميترتیب آنھا بر معاني مرموز داللت 

در اینجاست كھ فغفوران چین بھ . ساختماني است از آجر و كاشي، و روي صحني مرمرین قرار دارد
خواندند  مناسبت سال نو، سھ ساعت پس از نیمشب، براي موفقیت دودمان و سعادت ملت خود دعا مي

معبد  1889در سال . كردند نیان البتھ از او چشم یاري داشتند، قرباني ميو در راه خداي مخنثي كھ چی
  .آسمان بر اثر برقزدگي آسیب فراوان دید

داد، از  كاخھاي ظریف و آراستھ، كھ روزگاري امیران و دیوانساالران پكن را در خود جاي مي
نبوغ معماران  )25 – 1403(در اوان سلطنت چنگ تسو . نیایشگاھھاي گرانسنگ فریباتر است
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در محل مقبرة فغفورھاي دودمان مینگ برپا شد و، در » تاالر بزرگ«درخشیدن گرفت، و در نتیجھ، 
ھمان موضع كھ دو قرن پیش قصرھاي قبالي قاآن دیدگان ماركوپولو را خیره كرده بود، در 

زیبا صحن  راھي. نام گرفتھ است، كاخھاي شاھانة جدیدي پدید آمد » شھر ممنوع«ي كھ  ا محوطھ
ھایي از مرمر و شیرھایي از سنگ در  نرده. پیوندد مي» شھر ممنوع«مرمرپوش كاخھا را بھ خارج 
در انتھاي صحن مرمرپوش، عمارات درباري و تاالرھاي . خورند دو طرف این راه بھ چشم مي

سرایان آن  سراھاي مجلل خاندان سلطنتي و بستگان و مالزمان و زنان و خواجھ. پذیرایي قرار دارند
در ھمة آنھا . میان قصرھا تفاوت بارزي نیست. ساختھ شده است» شھر ممنوع«در گوشھ و كنار 

كاري و رنگھاي  ھا مشبك و زیباست، سردرھا داراي نقش و نگار و كنده ستونھا باریك است، پنجره
» شھر ممنوع«ي در چند كیلومتر. درخشان است، و لبة بامھا پیش آمده است و رو بھ باال انحنا دارد

ماننده است، ولي بر روي ھم » شھر ممنوع«این كاخ بھ قصرھاي . شود كاخ تابستاني دیده مي
  .موزونتر و، از لحاظ نقش و نگار ظریفتر است

اگر بخواھیم ویژگیھاي كلي منازل چیني را بھ اختصار بیان كنیم، باید بگوییم كھ آنچھ در وھلة اول بھ 
بھ اقتضاي . كند رسد، دیوار ناخوشایندي است كھ منزل را احاطھ و از خارج منزل جدا مي نظر مي

. متصل و ممتدند ھا، مخصوصًا در كویھاي فقیرنشین، ناامني دیرینھ سال چین، دیوارھاي خارجي خانھ
ھایي مركب از چند اطاق  در اطراف حیاط یا محوطة میان دیوارھاي خانھ، اطاقھاي مجزا یا مجموعھ

  . دھد ھاي مشبك، آنھا را بھ حیاط پیوند مي ساختھ شده است، و درھا و پنجره
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  معبد آسمان، در پكن

ك است، راھروھا تنگ است، و درھا، حتي درھاي ورودي، كوچ. ھاي تنگدستان غم انگیز است خانھ
ھا، مرد و  در بسیاري از این گونھ خانھ. كف اطاقھا، ھمانند كف حیاط، خاكي است. سقفھا كوتاه است

كنند كھ از باد و باران گزند  اي زندگي مي زن و كودك، با ماكیان و سگ و خوك خود، در اطاق یا كلبھ
سراھاي . پوشانند ھاي خود را با آجر یا حصیر ميمردمي كھ نوایي دارند، كف اطاق. فراوان دیده است

توانگران از حوض آب و باغچة گل برخوردار است، و معموال در میان باغي پر درخت و مصفا 
در این باغھا بھ خیابانھایي كھ در حاشیة آنھا بھ طور منظم اللھ و پامچال كاشتھ باشند، . قرار دارد

بر، كھ پوشیده از چمن یا گل باشد، اثري  گوش و ھشتھاي گرد و چار خوریم و از باغچھ برنمي
. پوشاند اي است پردرخت كھ با پوشش سبز شاخھ و برگ، ساختمانھا را مي باغ چیني پھنھ. بینیم نمي

اي از راھھاي ناراست باریك، كھ گاھي از فراز آبگیرھاي سنگچین شده، و گاھي از كنار  شبكھ
  .گیرد گذرند، سطح باغ را فرا مي درختان ميجویبارھاي پیچاپیچ، و گاھي از میان 

خانوادة مرفھ، اگر خود . خانة چیني، حتي اگر قصر باشد، با ھیمنھ نیست و بیش از یك اشكوب ندارد
. سازد را نیازمند اطاق یابد، بھ جاي توسعة ساختمان یا ساختمانھاي موجود، بناي مجزاي جدیدي مي

. ساختماني ھمبستھ نیست، بلكھ شامل چند ساختمان است بنابراین، سراي چیني مشتمل بریك واحد
. و ساختمانھاي فرعي در دو طرف دیگر حیاط قرار دارند  ساختمانھاي اصلي در مقابل در ورودي،
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نماي بیروني ساختمان از . رود سنگ براي پي بھ كار مي. مواد ساختماني اساسًا آجر و چوب است
دیوار اطاقھا را با رنگھاي . شود وارھا از چوب ساختھ ميآجر، سقف از خشت خام، و ستونھا و دی

بام بر دیوارھا یا ستونھا استوار نیست، بلكھ بر . كنند در باالي دیوارھا گچبري مي. پوشانند روشن مي
پوشش بام آجر . تیرھاي چوبي اسكلت اطاق تكیھ دارد و از لحاظ چینیان در خور اھمیت بسیار است

برند، و  افكنند، كاشیھاي زردفام بھ كار مي ي كھ بر سرھاي شاھانھ سایھ ميبراي بامھای. كاشي است
چھ در دامن گشادة  –از این رو بامھا . براي بامھاي دیگران كاشي سبز، ارغواني، سرخ، یا آبي

در خاور دور، قرنیز بام بھ شكلي . كند چشمان را نوازش مي –روستاھا و چھ در صحنة درھم شھرھا 
گذاشتند،  ھا كار مي احتماال پیشامدگي خیزرانھایي كھ سابقًا بر بام خیمھ. خورد باال پیچ مي دالویز رو بھ

این نیز محتمل است كھ محافظت خانھ در برابر باران چنین قرنیزي را ایجاب . منشأ این ویژگي است
كھ براي ھاي مشبكي  اي و روزنھ كند، زیرا اگر بام داراي قرنیز نباشد، باران از كاغذ كره مي

  .كند اند، بھ داخل اطاق رخنھ مي نورگیري در دیوارھاي اطاق تعبیھ شده

مدخل اصلي خانھ بر جبھة جنوبي آن قرار دارد، و معموال در پشت در مزین ورودي؛ دیوار یا 
كشند، تا از سویي بیرونیان درون خانھ را نبینند، و از سوي دیگر، راه ارواح خبیث، كھ  تجیري مي
ھا و  سرسراھا و اطاقھا كم نورند، زیرا شبكھ! روند، سد گردد خط مستقیم پیش مي ھمواره بھ

تھویة درون ساختمان مورد نظر . كاھند ھا سخت از شدت نور آفتاب مي پوششھاي كاغذي روزنھ
پردازند، ولي  چینیان در اطاقھا با اجاقھاي آجري یا مجمرھاي قابل حمل بھ گرم كردن خود مي. نیست

از سرما در  –دارا و نادار  –ھمگان . سازند كنند و حتي دودكش نمي ج دود تدبیري نميبراي خرو
اي از چینیان بپرسد  اگر بیگانھ. روند ھاي خود، بھ بستر مي عذابند و، بدون بیرون آوردن جامھ

در اطاقھا فانوسھاي كاغذین پر زرق و . است» البتھ«پاسخ ایشان معموال » كنید؟ احساس سرما مي«
  ھاي ابریشمین منقش یا آویزند و دیوارھا را با كاغذھاي خوشنگار و پارچھ رق ميب

سازند  لوازم اطاقھا را از چوب مي. كشند پوشانند یا با مركب نقشھایي بر دیوارھا مي گلدوزي شده مي
براي ساختن خانھ افزارھاي ظریف، گاھي از . زنند كنند و بر آنھا رنگ آبنوسي مي كاري مي و كنده

با این وصف، لمیدن یا . نشینند مردم چین تنھا ملت شرقي ھستند كھ بر صندلي مي. جویند الك بھره مي
رود،  ظرفھاي خاص قرباني و نذر را، كھ براي آمرزش نیاكان بھ كار مي. چمباتھ زدن را خوش دارند

اطاق یا ساختماني  گاھي. ھاي زنان در عقب ساختمانھا قرار دارد حجره. نھند اي مي روي میز یا طاقچھ
  .دھند را بھ كتابخانھ یا درسگاه اختصاص مي

مایھ  نگرند، آن را واجد جذابیتي كم بیگانگان، یا كساني كھ از دیدگاه تخصصي بھ معماري چیني نمي
معبد یا قصر بر طبیعت سلطھ . و زیبایي عاري از شكوه است  رنگ بر شكل غالب است،  بینند، مي
عنصر استحكام و امنیت و دوام در ساختمانھا دیده . كند یعت ھمنوایي ميورزد، بلكھ با طب نمي
ساختمانھاي چیني . اي از میان برود برند كھ دسترنجشان با زلزلھ شود، توگویي معماران انتظار مي نمي

ھمپایة ساختمانھاي مصري كرنك یا ساختمانھاي تخت جمشید در ایران یا ساختمانھاي آكروپولیس در 
كاري شده و آجرھاي كاشي و  اي است از چوبھاي كنده بلكھ مجموعھ معماري غربي نیست،  یونان یا
سازي و یشم تراشي آورد، و نھ در ردیف بناھاي  توان آن را در شمار چیني مي. ھاي سنگي مجسمھ

. النھرین و روم سر برافراشتند معظمي كھ، بھ بركت آمیختن مھندسي و معماري، در ھند و بین
ھاي ھنر انساني  یم بگوییم كھ معماري چین یكي از وجوه طبیعي ھنر چیني و از جذابترین جلوهتوان مي

است، مشروط بر آنكھ چشمداشت عظمت و استحكام از آن نداشتھ باشیم و آن را صرفًا انعكاس 
  .ترین صور ساختماني بدانیم ھا در شكننده لطیفترین قریحھ
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IV - پیكر نگاري  

   استادان نقاشي چیني.1

ھاي  شیوه –یو  مینیاتورھاي ھان –نمایي  چي، فرید زمان در نقاشي و ظریف طبعي و ابلھ كوكاي
  استادان عصر سونگ –ھوي تسونگ، فغفور ھنرمند  –وو تائوتزه  –كالسیك و رمانتیك 

آشنایي مغرب زمین با نقاشي چیني بكندي و بھ طرزي ناقص صورت گرفتھ است، و این ھم در خور 
از یك طرف باید در نظر . زیرا ھنر شرقي از ھر جھت با ھنر غربي تفاوت دارد بخشایش است،

ھایي مانند دورة نفوذ آیین  كردند، بلكھ، در دوره گاه بر تابلو نقاشي نمي گرفت كھ نقاشان خاور دور ھیچ
كاغذ  ھاي اخیر، بر ھا مانند دوره ، و در برخي از دوره)فرسكو(كردند  و ھنر بودایي، دیوارنگاري مي

دوام   رفت، و چون این قماش لطیف و كم براي این كار قماش ابریشمین بھ كار مي. كشیدند نقش مي
از طرف دیگر، تصویرھاي . بود، از بیشتر نقاشیھاي چیني جز نام در تاریخ ھنر بھ جاي نمانده است

آمیزیھاي  شد، سبكباري و رقتي خاص داشتند و از رنگ چیني كھ بیشتر با آبرنگ پرداختھ مي
  نصیب  پرور و سنگین مایة تصویرھاي روغني اروپا بي نقش

بھ كار بردند، ولي گویا این شیوه را براي بیان لطایف روح خود سنگین و ناھنجار یافتند و بزودي 
. نوشتند مویي كھ خط مي دانستند و با ھمان قلم اي از خوشنویسي مي نقاشي را شاخھ. تركش گفتند

وجود آمده مو و مركب بھ  بسیاري از شاھكارھاي كھنسال آنان فقط با قلم. كردند صورتگري نیز مي
شاھكارھایشان را از نظر مسافران غربي نھان   آنكھ خود بخواھند، از اینھا گذشتھ، چینیان، بي .است
آویزند و بھ  دارند، بھ این معني كھ تصویرھاي خود را بر دیوار بناھاي عمومي و خصوصي نمي مي

دارند و گاه بھ گاه  كنند و بدقت در جایي محفوظ نگاه مي كشند، بلكھ آنھا را لولھ مي رخ این و آن نمي
تصویرھاي چیني بر . خوانیم گیریم و مي گشایند، بدانسان كھ ما كتابي را برمي براي تماشا مي

فقط تصویرھاي كوچك را، . دش مي» خوانده«طومارھاي كاغذي و ابریشمین درج، و مانند دستنوشتھ 
. كشیدند آویختند و گاھي ھم یك سلسلھ تصویر را روي تجیر مي آن ھم معموال بدون قاب، بر دیوار مي

  .در اواخر عصر دودمان سونگ، نقاشي چیني توسعھ و تنوع فراوان یافت و شامل سیزده شعبھ شد

یالد، یكي از ھنرھاي مھم بھ شمار در كتب چیني آمده است كھ نقاشي چیني، حتي چند قرن قبل از م
ھایي كھ بر اثر جنگھا در كار نقاشان چین روي داد، نقاشي ھنوز ھنري معتبر  با وجود وقفھ. آمد مي

نقادي گفتھ . نخستین پیكرنگار چیني است –خواھر فغفور پارسا، شوین  –بنابر روایات، لي . است
. نقاشي عصر چو چیزي بھ جا نمانده استاز » !افسوس كھ مبتكر این ھنر قدسي زن است«: است

توان گفت كھ در آن عصر، نقاشي مقامي شامخ داشتھ است، زیرا مطابق گزارش كنفوسیوس،  ولي مي
یكي از نویسندگان عصر . ھاي معبد بزرگ لویانگ در او اثر ژرف نھاده است) فرسكو(دیوار نگاشتھ 

پیكرنگار «: اند او بھ حد كفایت تصویر نكشیده دودمان ھان شكایت دارد كھ از قھرمانان مورد ستایش
اند كھ یكي از پیكرنگاران  روایت كرده» نگارد؟ چرا یكي از آنان پیكر او را نمي. خوب بسیار است

توانست خطي كامال مستقیم بھ طول ھزار پا بكشد و نقشة دقیق چین را  یي، مي یھ دست، بھ نام لي چیره
انباشت و  گویند كھ دھان را از آب رنگین مي مي. اخن رسم كنددر مساحتي كمي بیش از یك پشت ن

ققنسھایي كھ وي كشیده بود، چنان جاندار ! آفرید پاشید و تصاویر زیبا مي سپس آب را بھ خارج مي
  نمودند كھ مردم ھر لحظھ  مي
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ن زمان ھاي آ اما جنگھا و گذشت زمان نمونھ. كھ نقاشي چین در آغاز دورة میالدي بھ اوج خود رسید
میالدي، كھ جنگجویان امارت چین، لویانگ را تاراج كردند و ھر  249از حدود . اند را از میان برده

رخ نمود و » شورش بوكسرھا«كھ  1900چھ را براي خود بیمصرف یافتند، سوختند، تا سال 
جنگ و بندي بھ كار بردند،  چو تصویرھاي ابریشمین خزانة فغفورھا را براي بستھ سربازان تونگ

انھدام اجتناب ناپذیر بوده است، ولي ابداع - اند  ھنر در جریان نبرد خود متناوبًا بر یكدیگر پیروز شده
  .گاه از حركت باز نایستاده است نیز ھیچ

ھاي مدیترانھ را دگرگون  در قرنھاي سوم و چھارم میالدي، ھمچنانكھ آیین عیسي فرھنگ و ھنر كناره
با آنكھ قدرت سیاسي آیین كنفوسیوس از . ني و ھنري چین انقالبي پدید آوردكرد، آیین بودا در حیات دی

میان نرفت، آیین بودا با آیین تائو آمیخت و توانست ھنر چیني را زیر سلطة خود بگیرد و آن را از 
چي است كھ شخصیتي مثبت و بیھمتا داشت و  بزرگترین نقاش بودایي، كوكاي. ھنر ھندو متأثر گرداند

بھ دختر ھمسایھ دل باخت و چون از او مھري ندید، تصویر او را . ھاي فراوان گردید افسانھقھرمان 
چي بار  كاي  سپس كوي! پس دختر بھ حال مرگ افتاد. بر دیوار كشید و خاري در قلب تصویر فرو كرد

ویر چي خار را از قلب تص این بار دختر پذیرفت و كوكاي. دیگر نزد او رفت و دست دوستي پیش برد
ھنگامي كھ بوداییان در صدد ساختن معبدي در نانكینگ بودند، ! بیرون كشید، و دختر شفا یافت

ھمھ بھ او خندیدند، زیرا مانند دیگر ھنرمندان، . چي متعھد شد كھ ھزار ھزار سكھ كمك كند كوكاي
اویماال  پس، در نھان، تصویر» .دیواري در اختیار من گذارید«: اما او گفت. اي تھي داشت كیسھ

سپس كاھنان را فراخواند و بھ ایشان گفت كھ مردم را بھ . كرتي، قدیس بودایي، را بر دیوار كشید
روز اول صدھزار سكھ، و روز دوم پنجاه ھزار «. دیدن تصویر دعوت كنند و از آنان پول بخواھند

ھزار ھزار سكھ  چنین كردند و» .سكھ از آنان بخواھید و روز سوم مبلغ را بھ ھمت خلق واگذارید
توان گفت كھ آنچھ بھ نام  چي تصاویر بودایي و نقشھاي فراوان دیگر كشید، ولي نمي كوكاي. فراھم آمد

ي نوشت كھ بندي چند از وي سھ رسالھ دربارة نقاش .اوستاو بھ ما رسیده است، واقعًا ھمھ از آثار 
بھ نظر او، كشیدن صورت انسان از كشیدن صورت ھر چیز دیگر دشوارتر . آنھا بھ جا مانده است

بھ اصرار . است، پس از صورت انسان، نقش دورنما، و سپس بترتیب، تصویر اسب و صور خدایان
در «: ین نوشتدر زیر تصویري كھ از فغفور چین كشیده بود، چن. خواست فیلسوف ھم باشد مي

چون خورشید بھ نیمروز رسد، آغاز … . طبیعت چیز واالیي كھ بزودي پست نشود، وجود ندارد
  وقتي كھ ماه. كند فرودآمدن مي

جالل یافتن، ھمچون ساختن كوھي از ذرات خاك، دشوار است؛ بھ نكبت . رود پر شود، بھ محاق مي
معاصرانش او را در نقاشي و ظریف طبعي » .افتادن، مانند بازگشت فنر بھ حال نخستین، آسان است

  .اند نمایي فرید زمان دانستھ و ابلھ

نقاشان بھ فراواني ستارگانند، اما ھنرمند كم «: توفو گفتھ است. نقاشي در دربار تانگ بسیار رایج بود
یوان كتابي بھ نام نقاشان گرانمایة ھمھ اعصار نوشت و آثار  ین در سدة نھم، چانگ» .است

كند كھ در آن عصر یك اثر استادانھ تا  وي یادآوري مي. ھفتاد ھنرمند را در آن وصف كردسیصدو
گاه آثار ھنري را با  دارد كھ ھیچ اما ما را بر حذر مي. شد بیست ھزار قطعة نقره خرید و فروش مي

تصویرھاي خوب گرانبھاتر از آنند كھ با طال و یشم تقویم شوند، و «: نویسد مي. پول نسنجیم
ما اكنون نام دویست و بیست تن از نقاشان عصر » .تصویرھاي بد با یك سفال شكستھ ھم برابر نیستند

 756ولي تقریبًا ھیچ اثري از آنان در دست نداریم، زیرا انقالبیان تاتار، كھ در سال . دانیم تانگ را مي
بازتابي از جو مساعد ھنر توان  مي. اي نداشتند میالدي دست بھ تاراج چانگان زدند، بھ نقاشي عالقھ

اي تصویر مینیاتور  خانھ وي روزي در مسافر: دریافت» امیر ادب«یو یا  نقاشي را از سرگذشت ھان
و سھ انسان،  این تصویر بسیار كوچك بود، ولي صورت صدوبیست. گرانبھایي بھ دست آورد

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



. وت را در بر داشتویك شي متفا وپنجاه ھشتادوسھ اسب و سي حیوان دیگر، سھ ارابھ، و دویست
بھ ھیچ بھایي آن را از دست . توانستم كھ آنھمھ عظمت كار یك تن باشد مستغرق آن شدم، باور نمي«

یك روز كھ با چند بیگانھ دربارة ھنر بحث . سال بعد شھر را ترك گفتم و بھ ھویانگ رفتم. ندادم
كھ در  غایت آراستھ، بھ نام چائو در میان آنان مردي بود ب. كردم، تصویر را بھ ایشان نشان دادم مي

سرانجام . چون تصویر را دید، گویي حالش دگرگون گشت. كرد خدمت مي حكومتيدستگاه تفتیش 
بیست سال پیش كھ از والیت . سلطنتي كشیدم  من این را در جواني از روي تصویرھاي گنجینة«: گفت

  . یو بیدرنگ تصویر مینیاتور را بھ چائو پیشكش كرد ھان» .گذشتم، گم شد ین مي فوكي

بودایي، رواج گرفتند و دو  –ھمچنان كھ در چین دو جریان دیني، یعني آیین كنفوسیوس و آیین تائویي 
رھبري چوشي و وانگ یانگ  معادل فلسفة كالسیك و فلسفة رمانتیك مغرب زمین، بھ –مكتب فلسفي 

اي بود مبتني برسنن سخت و  یكي شیوه: مینگ اھمیت یافت، در نقاشي نیز دو شیوة مخالف پدید آمد
آور كالسیك، كھ در شمال برخاست، دیگري شیوة ایاالت جنوبي بود كھ عواطف و  قوانین محدودیت

لي درست با اشیاي واقعي تطبیق نقاشیھاي شیوة شما. داد خیال را، در شكل و رنگ، مجال جوالن مي
  اما نقاشان جنوب، مانند ھنر مونمارتر، بر محدودیتھاي شیوة . كرد و خطوط آنھا كامال مشخص بود مي

كوشش آنان بر این بود كھ عوامل بیروني را وسیلة بیان حاالت دروني . خشك را خوار شمردند
سوشون، كھ در  لي. آورد اص بھ وجود ميسان كھ موسیقي، از تركیب اصوات، حاالت خ گردانند، بدان

كرد، در بحبوحة آشوبھاي سیاسي و تبعید و تنھایي، شیوة شمالي را  دربار مینگ ھوانگ نقاشي مي
كارش آنچنان بر واقعیت منطبق بود كھ . بنیاد نھاد و برخي از اولین دورنماھاي چیني را كشید

سوشون  است كھ نیمشب صداي جوي آبي را كھ لي فغفور گفتھ: اند داستانھاي بسیار دربارة او ساختھ
شود و  در یكي دیگر از تصاویر او، یك ماھي زنده مي! بر تجیر سلطنتي نقش كرده بود، شنیده است

ھا منحصر بھ چین  بیگمان، چنین افسانھ! یابند جھد، و بعدًا آن را در استخر مي از تصویر بیرون مي
شیوة وي بھ سبك امپرسیونیسم . ھنري و نبوغ وانگ وي بود شیوة جنوبي زادة تحوالت طبیعي. نیست

وانگ، كھ ھم شاعر بود و ھم . داد دورنماھاي او صرفًا حاالت نقاش را نمایش مي. مانست اروپایي مي
سخن معروف . خواست ھر دو ھنر را با ھم بیامیزد و شعر را در نقاشي منعكس سازد نقاش بود، مي

این سخن، كھ از كثرت استعمال بھ . از آن اوست» صویري شعرھر شعري تصویر است، و ھر ت«
در چین، بسا شعرھا را . (كند ابتذال افتاده است، تقریبًا در مورد ھمة نقاشیھا و اشعار چیني صدق مي

.) آورند نگارند و خوشنویسي و شعر و نقاشي را در یك جا جمع مي بھ خط خوش روي تصویر مي
   .گذاشتوي  مة عمر را بر سر یافتن یكي از آثار اصیل وانگچانگ ھ چي گویند كھ تونگ مي

بزرگترین نقاش عصر تانگ، كھ مھمترین نقاش خاور دور نیز شمرده شده است، پیرو ھیچ یك از این 
وي توانست بھ افكار لطیفي كھ الئوتزه و . كرد متابعت ميدو شیوه نبود، بلكھ از شیوة بودایي 

از این رو او را، كھ وو نام . یافتند، بآساني شكل و رنگ دھد تزه براي بیان آنھا لفظي نمي چوانگ
یتیمي فقر «: یك مورخ چیني در وصف او گوید. خواندند» وو، استاد تائو«داشت، وو تائوتزه، یعني 
اني بود و ھنوز بھ سن رشد نرسیده بود كھ ھنرمندي استاد شد و شھر لویانگ دیده، اما واجد طبعي آسم

آید كھ وو میپرست و طالب شور و شر بود  از روایات چیني چنین برمي» .را در آثار خود غرق كرد
با . افزاید داشت كھ اندكي سكر بر قدت روح مي پور، شاعر امریكایي، باور مي و، مانند ادگارآلن

م از انسانھا، خدایان، شیطانھا، بودا، پرندگان، ددان، عمارتھا، دور نماھا، و جز اینھا ھنرمندي تما
بر دیوار بناھاي . ساخت، و كاغذ و پارچة ابریشمین و دیوار گچي نزد او فرقي نداشتند صورت مي

یكي از این تصویرھا، كھ شامل بیش از ھزار پیكر است، در چین از . بودایي سیصد تصویر كشید
در قرن . ان شھرتي برخوردار است كھ تصویر واپسین داوري یا آخرین شام نزد اروپاییانھم

  دوازدھم، یعني چھارصد سال پس از 
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اسرار حیات و مرگ را باز «گویند كھ تصاویر او از بودا  مي. اما ھیچ یك از آنھا بھ ما نرسیده است
فروشان را كھ حرفة  جملھ قصابان و ماھيو تصویر او از برزخ، گروھي از چینیان، و از آن » نمودند

تصویري كھ از رؤیاي ! آنان با جانور دوستي بودایي سازگار نبود، ترسانید و بھ تغییر شغل واداشت
فغفور مینگ ھوانگ كشید، چنان بھ نظر فغفور درست آمد كھ معتقد شد وو نیز ھمان رؤیاي او را 

نگ در سچوان برود و از مناظر آنجا طرحي تھیھ فغفور از او خواست كھ بھ سوي چیالی! دیده است
پس، » .تمام آن را از بر دارم«: آنكھ طرحي فراھم آورد، بازگشت و گفت ھنرمند رفت، ولي، بي. كند

سرداري از  !رقم زددر یكي از حجرات قصر خلوت كرد و بیش از صد و پنجاه كیلومتر منظره را 
وو، بھ جاي آنكھ سردار را در مقابل خود بنشاند و صورتگري . وو خواست كھ صورت او را بنگارد

سپس از او تصویري ساخت كھ معاصرانش آن را . كند، از او خواست كھ بھ رقص شمشیر بپردازد
شان، ھمة  د كھ بھ ھنگام نقاشي در معبد بودایي شینگچنان بلند آوازه بو. اند معلول امداد غیبي دانستھ

گوید كھ وو در میان آن جماعت  یكي از مورخان سدة نھم مي. مردم شھر چانگان را بھ معبد كشانید
چنان با شدت و شتاب بھ كشیدن ھالة قدسیان پرداخت كھ گویي گردبادي دستش را ربوده است، و «

آري، مردم كاھل » .آوردند كھ یكي از خدایان مددكار اوستھمة كساني كھ او را دیدند، فریاد بر
! نماید پندارند كھ صرفًا بر اثر نشستن و انتظار كشیدن رخ مي مي» الھامي«ھمواره نبوغ را نتیجة 

چون وو بھ حد كفایت عمر كرد، غاري در دل دورنمایي كشید : اند قصة دلربایي دربارة مرگ وو گفتھ
اي  دستي و ھنرمندي او در عرصة ھنر نمونھ ھرگز چیره! ر بازنگشتو خود وارد غار شد و دیگ

  .نداشتھ است

نقاشان از موضوعات محدود بودایي تجاوز كردند و . نقاشي در عصر سلسلة سونگ شیوع تام یافت
گانة مشھور آن زمان  فغفور ھوي تسونگ، خود، از نقاشان ھشتصد. تنوعات بسیار بھ بار آوردند

این . اي تصویر ھست در موزة ھنرھاي زیباي بستن طومار گرانبھایي شامل عده. دست كمي نداشت
تصاویر، كھ اثر ھوي تسونگ ھستند، مراحل تھیة ابریشم را بھ دست زنان كارگر با سادگي تمام نشان 

. اي برپا كرد كھ پس از او نظیر آن در چین دیده نشده است ھوي تسونگ از آثار ھنري موزه. دھد مي
ة نقاشي، كھ یكي از شعب دانشكدة ادبیات بود، استقالل و عظمت بخشید؛ مقرر داشت كھ، در بھ مدرس

امتحانات انتخاب كارگزاران دولتي، بھ جاي مسائل ادبي قدیم، مسائل ھنري جدید را مورد تأكید قرار 
. نیدداني، بلكھ محض ھنرشناسي بھ مقام وزارت رسا دھند، و كسان بسیار را، نھ تنھا محض سیاست

اما تاتارھا، كھ این داستانھا را شنیده بودند، بھ چین ریختند و فغفور را خلع، و پایتخت را غارت 
  كردند و تقریبًا
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  تھیة ابریشم، اثر ھوي تسونگ، موزة ھنرھاي زیباي بستن

فغفور بھ . برداري شده بود، از میان بردند ھمة تصاویر موزة سلطنتي را، كھ در بیست جلد صورت
  .سارت تاتاران درآمد و سرانجام در اسارت و مذلت جان دادا

نقادان را عقیده بر این است كھ «. تر بودند دست ین درنقاشي از این فغفور چیره مي لونگ كوئوشي و لي
ھاي معلق، و  كوئوشي با پرداختن نقش كاجھاي بلند، درختان رفیع دیگر، رودھاي خروشان، صخره

دلربایي  ھاي مھ پرتگاھھاي پرشیب و قلل شامخ، كھ با ھزاران ھزار شكل دالویز، گاھي در توده
   ».استشوند، بر ھمة ھنرمندان عصر خود پیشي گرفتھ  كنند و گاھي در چادر تیرگي ناپدید مي مي
كامل اعتالي مصداق  -نزد چینیان-ین، ھنرمند، دانشمند، از كارگزاران موفق و محترم، و  مي لونگ لي

وي بندرت جز با مركب نقاشي . از خوشنویسي بھ طراحي و نقاشي روي آورد. فرھنگ چین بود
. ورزید نھاد، و در دقت و ظرافت خطوط اھتمام مي كرد، سنن مؤكد شیوة نقاشي شمالي را ارج مي مي

سپس  چنان در كشیدن صورت اسب ماھر بود كھ گویند یك بار از روي شش اسب تصویر كشید، و
! چون اسبھا مردند، مردم ادعا كردند كھ تصویر او شور حیاتي اسبھا را ربوده و بھ خود كشیده است

یك روحاني بودایي او را از كشیدن صورت اسب بر حذر داشت و گفت كھ اگر ھمچنان مشتاقانھ از 
نقاشي ین از  پس، لي لونگ مي! رود كھ خود بھ صورت اسب درآید اسب صورت سازد، بیم آن مي

شدند، صورت  اسب دست كشید و در عوض از پانصد روحاني واالمقام بودایي، كھ لوھان نامیده مي
ین  تسونگ، پیش از آنكھ مورد تاراج قرار گیرد، از یكصد و ھفت اثر لي لونگ مي  موزة ھوي. ساخت

  .و این است نموداري از عظمت او –كرد  نگاھداري مي
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اي نابھنجار بود و در  في، كھ نابغھ مي. گار دیگري نیز گرد آمده بودنددر دربار سونگ، استادان پیكرن
كوشید و خود، با  ورزید، در گردآوري آثار نقاشان قدیم مي تنظیف دستھا و تعویض جامھ وسواس مي

شیاكواي از رود یانگ تسھ،  .كرد ميسازي  ھاي مركب و بدون كشیدن خط، دورنما پخش كردن لكھ
ھاي تنگ و دھانة خروشان آن، و  ھاي كوچك آن، جریان آب آن از میان شنھاي بیابان و دره سرچشمھ

كنند، دورنماھاي فراوان كشید و، مطابق داوري بسیاري از  از كشتیھایي كھ در مصب آن تردد مي
. ما یوان خداوند دورنماسازي بود. سازان شرق و غرب قرار گرفت نظرهھنرشناسان، در رأس م

پو صورتي عالي  لیانگ كاي از شاعر لي .استبرخي از آثار او بھ موزة زیباي بستن صفا بخشیده 
  ساخت، و موچي از ببري

  

  میالدي، موزة ھنرھاي زیباي بستن 12ما، پل، و درختان بید، اثر مایوان، قرن دورن

یین، ایزد آیین بودایي مھایانھ را بھ  پروا تصاویري زیبا كشید، و نیز كوان سھمگین و ساري بي
استادان دیگر نیز، كھ نامھایشان در خاطر . جو، ولي نرمخو، مصور كرد صورت خدایي كناره

نبوغ چین   ترین جلوة فرھنگ سونگ پختھ«: ارنست فنولوزا گوید. ن دوره پدید آمدندماند، در ای نمي
  ».بود

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



كیفیت نقاشي چین در عصرھاي یانگ و سونگ قضاوت كنیم، وضع ما بھ  خواھیم دربارة وقتي كھ مي
ویم ماند كھ در آینده، پس از انھدام آثار رافائل و لئوناردو و میكالنژ، در صدد تق وضع مورخاني مي

پس از آنكھ تجاوزات سپاھیان بربري شاھكارھاي نقاشي چین را نابود ساخت و . رنسانس ایتالیا برآیند
با آنكھ در عصر دودمانھاي . پیشرفت آن كشور را قرنھا بھ تعویق انداخت، نقاشي چیني از شور افتاد

ھیچ یك از ایشان بھ پاي دست فروان بھ بار آمدند،  بومي و بیگانة بعدي، ھنرمندان ظریف طبع و چیره
اندیشیم،  ھنگامي كھ دربارة چینیان مي. صورتگران دربارھاي مینگ ھوانگ و ھوي تسونگ نرسید

شكستھ و فسادآلود را در خاطر مجسم كنیم، بلكھ باید ملتي را بھ  تنھا نباید قومي فقیر و متفرق و درھم
خشان، ھمپایة عصر پریكلس یا عصر یاد آوریم كھ در جریان طوالني تاریخ خود، از عصرھایي در

  .آگوستوس یا عصر مدیچي، گذشتھ است، و شاید باز ھم چنان عصرھایي را بھ خود ببیند

  ویژگیھاي پیكرنگاري چیني -2

ایجاد تقارن و وزن بھ وسیلة  –ترجیح خط بر رنگ  –دوري از واقعپردازي  –طرد مناظر و مرایا 
  صداقت در ھنر چیني –و محدودیتھا قیود  –القاي ادراكات و عواطف  –شكل 

گرداند،  حال باید دید عناصري كھ نقاشي چین و ھمچنین ژاپن را از نقاشي سایر كشورھا متفاوت مي
. دانیم، تصویرھاي چیني بیشتر بر دیوارھا نگاشتھ یا در طومارھا درج شده است چنانكھ مي. چیستند

نقاشي اقوام دیگر این است كھ در تصاویر  فرق اصلي نقاشي چیني با. اما این امري فرعي است
دو نقاش اروپایي، بھ دعوت . پردازي وجود ندارد چیني، برخالف تصاویر اروپایي، بعدنمایي و سایھ

چینیان بھ بعدنمایي . فغفور كانگ شي، براي تزیین كاخ او بھ چین رفتند و تصاویري كشیدند
تصاویر، ستونھاي دورتر كوتاھتر از ستونھاي تصویرھاي آنان اعتراض كردند و گفتند كھ، در آن 

عقیدة چینیان این بود كھ نشان دادن عمق در صفحة تصویر، یعني در جایي كھ . نزدیك كشیده شده است
دو طرف منطق یكدیگر را در . گونھ عمقي وجود ندارد، كاري ساختگي و دروغین است ھیچ
رو بھ  نگریستند، حال آنكھ اروپاییان از روبھ اظر مينمود كھ چینیان از باال بھ من چنین مي. یافتند نمي

بیگمان . رعایت سایھ و روشن در نقاشي نیز براي چینیان كاري غریب بود! كردند آنھا نگاه مي
ولي نكتھ در این است كھ چینیان ھدف نقاشي . رعایت سایھ و روشن براي نمایش واقعیت ضرور است

تقد بودند كھ نقاشي باید، بھ میانجي اشكال ھنرمندانھ، وسیلة دانستند، بلكھ مع را بیان واقعیت نمي
  .لذتبخشي براي نقل حاالت و القاي افكار باشد

  در نقاشي چیني، آنچھ مطلوب بود صورت یا شكل بود، و نقاش چیني صورت را در تناسب و

استادان . در آثار دیرینة چیني رنگ دخالت نداشت. جست دقت خطھا، و نھ گرمي و شكوه رنگھا، مي
. بردند كھ براي ترسیم شكل، مركب سیاه كافي است گرفتند، و گمان مي فن بندرت از رنگ بھره مي

زادة صورت ھمانا وزن است، بھ این معني كھ نقاشي چیني : گوید نظر، مي ھو، ھنرمند صاحب یھ شي
از این گذشتھ، یك صورت . كند حركات موزون است، رقصي است كھ دست نقاش آن را اجرا مي

وزن محصول . گرداند بامعني بھ مثابھ وزن روح است، و جوھر و جنبش مالیم واقعیت را آشكار مي
دھند، بلكھ اجزاي صورتي ھستند كھ بھ  خطھا شكل ظاھري اشیا را نمایش نمي. تركیب خطھاست

. براي نقاش، قدرت ادراك و عاطفھ و تخیل كافي نیست. كند اي نمادي از كیفیات روح حكایت مي شیوه
نقاش باید، با شكیبایي، واقعیت را مورد . مالك مھارت او تسلط در رسم خطوط دقیق و ظریف است

خود مشاھده قرار دھد و عواطف شدید خود را لگام زند و واقعیت را بروشني دریابد و سپس دریافت 
را با خیال آمیزد و با خطھایي ممتد بر قماش ابریشمین ریزد و ھشیار باشد كھ خط، چون كشیده شد، 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



در » نگاري رنگ«بھ اوج رسید، ھمچنانكھ » نگاري خط«در چین، و نیز ژاپن، . قابل تغییر نیست
  .ونیز و ھلند كمال یافت

ھدف آن صرفًا . ا و امور كاري نداشتگرایي دور بود و بھ توصیف اشی نقاشي چیني اساسًا از واقع
نقاشان چین كشف حقیقت را بھ علم وا گذاشتند، و خود را وقف . ایجاد فكر و حالتي در تماشاگر بود

این موضوعي بود كھ حتي  –اي با چند برگ و شكوفھ در زیر آسمان آبي  شاخھ. زیبایي كردند
نة خالي این صحنھ، محك قدرت و مھارت حفظ تناسب در زمی. كرد بزرگترین استادان را كفایت مي

: آید القاي غیر مستقیم، كھ ھدف نقاشان چین است، از این واقعھ بخوبي برمي. رفت ھنرمند بھ شمار مي
گویند یك بار در امتحان ورودي مدرسة نقاشي ھوي تسونگ، از نقاشان خواستند كھ یك فرد شعر را 

» .طر گلھایي كھ پایمال كرده است، سنگین شده استسم اسبش از ع«: آن شعر چنین بود. مجسم كنند
ھنرمندي كھ بر دیگران پیشي گرفت، براي تجسم این شعر، سواري را كشید كھ پروانگان بسیار بھ 

  !كشیدند سوي پاھاي اسبش پر مي

انسان بندرت . چون غرض نقاش فقط ایجاد شكلي با معني بود، در انتخاب موضوع قیدي نداشت
شوند، تقریبًا ھمھ سالخورده  آدمھایي كھ در تصویرھاي چیني دیده مي. گرفت ار ميموضوع نقاشي قر
گاه بدبین نبودند، كمتر از دیدگاه جوانان بھ جھان  نقاشان چیني، با آنكھ ھیچ. و ھمانند یكدیگرند

. شدند نگاري رواج داشت، ولي صورتھا درست از یكدیگر مشخص نمي در چین، چھره. نگریستند مي
نمودند و ظاھرًا گلھا و جانوران را بارھا بیش از انسانھا  ن چیني بھ تفاوتھاي فردي توجھ نمينقاشا

ھوي تسونگ، با آنكھ ملكي زیر نگین . گذاشتند داشتند، و عمر خود را در راه آنھا مي دوست مي
وم گاھي گل یا جانور نماد یك مفھ. داشت، نیم عمرش را صرف كشیدن تصویر پرندگان و گلھا كرد

اما در بیشتر موارد، نقاش، بھ ھنگام كشیدن تصویر گل یا . از این قبیل است نیلوفر آبي و اژدھا. بود
اسب، مورد عالقة خاص نقاشان چین بود، و . جانور، بھ ھدفي جز ابراز شور زندگي عنایت داشت

ل، از قیود دیني او نقاشي چیني، در وھلة . ھنرمنداني مانند ھان كان بندرت تصویري جز اسب كشیدند
تقلید از استادان قدیم براي طالب فن نقاشي . و، در وھلة دوم، از محدودیتھاي نظري گزند دید

یكي از نقادان پرارج . ھاي مقرر كار كنند توانستند جز با شیوه ناپذیر بود، و ھنرمندان نمي اجتناب
اما . اشتم، مورد ستایشم بودد در جواني، استادي كھ نقاشیھایش را دوست مي«: گوید عصر سونگ مي

  چون فھم و قضاوتم كمال یافت، خود را ستودم،

» !اند مورد عالقة من باشد زیرا دریافتم كھ آنچھ مورد عالقة من است، ھمانھاست كھ استادان خواستھ
ھیوم، فیلسوف انگلیسي، دربارة . عجب است كھ نقاشي چین، با اینھمھ قیدوبند، باز از شور نیفتاد

ھمان محدودیتھایي كھ بھ ھنرمند آسیب «: روشنگري فرانسھ گفتھ است  گان سانسور زدة دورةنویسند
این سخن در مورد نقاشان چین نیز راست » .رسانیده، وي را ناگزیر از كسب عظمت كرده است

  . آید مي

و بھ آنان آیین تائ. شایبة نقاشان بود آنچھ نقاشي چین را از سكون و جمود نجات داد، طبیعت دوستي بي
آموختھ بود كھ بھ عواطف خود نسبت بھ طبیعت صادقانھ حرمت گذارند، و آیین بودا تأكید ورزیده بود 

ھمچنانكھ شاعران، در برابر شور . كھ، در جریان حیات و تحوالت آن، انسان از طبیعت جدایي ندارد
اخالق و سلوك انساني را شناختند و فیلسوفان ھنجار  و شر زندگي شھري، طبیعت را پناھگاه خود مي

بردند و در  دیدند، نقاشان نیز در كنار جویباران دور افتاده سر بھ گریبان فرو مي در طبیعت مي
كردند كھ این مظاھر خاموش و سرمدي، بیش از  شدند و احساس مي كوھھاي جنگلپوش غرق مي

با آنكھ حیات چینیان سراسر  .تاباند مينشان جھان را باز  ھا و زندگي پرآشوب انسان، روح بي اندیشھ
دستخوش سرما وسیل و قھر طبیعت بود، باز این مردم طبیعت را از سر پارسایي بھ خدایي برگزیدند 
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فرھنگ . نیز بھ پرستش آن گراییدندو نھ تنھا بھ میانجي دین، بلكھ بھ وساطت فلسفھ و ادبیات و ھنر 
امثال كلود  –چین چنان عمیق و كھنسال است كھ چینیان، ھزار سال پیش از طبیعت دوستان اروپا 

ھایي پرداختند كھ از  با طبیعت عشق باختند و صحنھ –لورن، روسو، وردزورث، و شاتوبریان 
  .ھاي روح بشري است بزرگترین جلوه

V - سازي چیني  

كلوازونھ  –یو  چي مھارت ھائوشي –میناكاري  –سالدون  –تاریخ دیرین آن  –سازي  ینيچ –سفالگري 
  لونگ  ین عصر چي –عصر كانگ شي  –

سازي را جزو صنایع  ایم كھ چیني اما ما عادت كرده. سازي مورد تردید نیست اولویت چین در چیني
شوند،  تًا در آشپزخانھ استعمال ميدر نظر ما، ظرفھاي چیني، چون در كارخانھ ساختھ و عمد. بدانیم

سازي را یكي از ھنرھاي زیباي اصلي  در شمار آثار ھنري نیستند، در صورتي كھ چینیان چیني
خواھند، براي خورد و نوش و  این مردم، كھ زیبایي را با زندگي عملي آمیختھ مي. شمارند مي

نوشي كھ بھ  جویند و، مخصوصًا در چاي سازند بھره مي آرایي، از ظرفھایي كھ با ظرافت تمام مي خانھ
مصنوعات چیني زیبا حتي . برند منزلة زیباترین مراسم ملي آنان است، زیباترین ظرفھا را بھ كار مي

سازي و بر روي ھم سفالگري را  توان چیني از این رو، مي. ترین مردم چین راه دارد در خانة تھیدست
  ري از سازي براي بسیا براي چینیان ھمتاي مجسمھ

آورد، و در وھلة  سفالگري، در وھلة اول، صنعتي است كھ گل پختھ را بھ اشكال قابل استفاده درمي
اي از مواد معدني بیامیزند و  اگر گل سفال را با پاره. بخشد دوم، ھنري است كھ بھ گل پختھ زیبایي مي

در چین، ظرفھاي چیني را از  .شود ميگدازد و بھ چیني شفاف مبدل  در معرض آتش قرار دھند، مي
اي است بھ نام  ساختند؛ یكي از این دو ماده، خاك چیني یا كائولن است، و دیگري ماده دو ماده مي

آوردند؛ با دست یا چرخ، بھ آن شكلھاي  يچینیان از این دو ماده و آب، خمیري بھ دست م. تسھ تون پھ
. كردند پختند؛ و پس از جالزدن، براي فروش عرضھ مي دادند؛ آن را در حرارت زیاد مي گوناگون مي

اگر . پوشانیدند اي از لعاب شیشھ، كھ معموال رنگین بود، مي گاھي خمیر را، پیش از پختن، با ورقھ
كشیدند و سپس بار دیگر بدان  شكل گرفتھ نقش و نگار ميخواستند، روي لعاب شیشھ یا روي خمیر  مي

ھنرمنداني كھ نقاشي یا مینا . رفت، از جنس شیشھ بود اي كھ براي نقاشي بھ كار مي ماده. دادند آتش مي
اي از موجودات، مثال گلھا، جانوران،  گرفتند، ھر یك در كشیدن صورت طبقھ كاري را بر عھده مي

ورزند یا در دریا بر پشت جانوران غریب بھ  در كوھھا بھ مراقبھ اشتغال مي دورنماھا، و قدیسھایي كھ
  .پردازند، مھارت داشتند سیر مي

سو، سفالھایي كھ مسلمًا بھ  اندرسون، در ھونان و كان. رسد قدمت سفالگري چین بھ دوران سنگ مي
ید كھ سفالگري، حتي در آ از ظرافت و شكل این ظرفھا بخوبي برمي. م تعلق دارد، یافتھ است ق 3000

برخي از آن ظرفھا بھ سفالھاي آنائو مانندگي دارد؛ از این شباھت، . ھنري داشتھ است  آن دوره، جنبة
ظرفھاي سفالیي كھ در مقابر ھونان بھ . توان دریافت كھ تمدن چین از نواحي غربي برخاستھ است مي

آثار . تر است ثار دورة نوسنگي پستدست آمده و منسوب بھ عصر انحطاط دودمان شانگ است، از آ
اما در عصر دودمان ھان نھ تنھا ظرفھاي ھنري ظریف . عصرھاي بعد نیز ارزش ھنري ندارد

ورة فغفورھاي دودمان تانگ، در د .خوریم برمياي  بینیم، بلكھ براي نخستین بار بھ اشیاي شیشھ مي
در . نوشي ظرفھاي بھتري بسازند نوشي رواج بیشتري یافت، و مردم بھ فكر افتادند كھ براي چاي چاي

توان ظرفھایي ساخت كھ نھ  حدود قرن نھم، بر اثر نبوغ چینیان یا بر اثر تصادف، معلوم شد كھ مي
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جداري لعابدار باشد، بلكھ كامال شفاف نیز  تنھا مانند ظرفھاي عصر ھان و تمدنھاي پیش از آن داراي
در این قرن، یك جھانگرد مسلمان بھ نام سلیمان دربارة . بدین طریق، چیني كامل بھ وجود آمد. باشد

آب درون این ظرفھا . سازند در چین گلي ھست كھ با آن ظرفھایي بھ شفافیت شیشھ مي«: چینیان گفت
نزدیك رود (ھاي اخیر، اشیایي متعلق بھ قرن نھم در سامره در نتیجة كاوش» .شود از بیرون دیده مي

، 1171در حدود سال . در میان آنھا ظرفھاي چیني نیز وجود داشت. بھ دست آمده است) دجلھ
   1470ظاھرًا تا سال . الدین ایوبي چھل و یك ظرف چیني بھ سلطان دمشق پیشكش كرد صالح

شناسان بھترین و قدیمترین چینیھاي موجود  سفال. سازي چین است عصر سونگ عصر عظمت چیني
سازان عصر مینگ، كھ گاھي با ھنرمندان عصر سونگ  حتي چیني. دھند را بھ این عصر نسبت مي

شاھكارھاي عصر سونگ نزد . اند سازان سونگ با احترام نام برده اند، از چیني برابري كرده
سازي در نزدیكي كاخھاي  ھاي بزرگ چیني از قرن ششم، كھ كارخانھ. شناسان ارزشي بیحد دارد چیني

چن برپاشد و مورد حمایت رسمي دربار قرار گرفت، ھمھ گونھ اشیاي چیني، از قبیل  چینگ تھ
بشقاب، فنجان، كاسھ، گلدان، جام شراب، بطري، لولھنگ، جعبھ، نطع شطرنج، شمعدان، نقشھ، و 

، كھ  سالدونشمي رنگ معروف بھ اشیاي ی. ھا راه یافت حتي جا كالھي چیني زرنشان بھ خانھ
 .پدید آمداند، در این دوره  سازان عصر جدید ھمواره آرزومند گرد آوردن آنھا بوده ھنردوستان و چیني

، از طرف سلطان مصر براي لورنتزو د مدیچي بھ 1487ھایي از ظرفھاي سالدون، در سال  نمونھ
اندازه  داشتند و نھ تنھا از لطافت بي ایرانیان و تركان این ظرفھا را سخت گرامي مي. اروپا فرستاده شد

اي زھرناك در آن  ھ معتقد بودند كھ اگر مادهآمدند، بلك ناپذیر ظرف سالدون بھ وجد مي و جالي وصف
توان قطعات سالدون را در  مي. دارد كند و وجود سم را اعالن مي بریزند، بیدرنگ رنگ آن تغییر مي

  .كنند، یافت خاندانھاي ھنر دوست، كھ آنھا را چون میراثي بسیار گرانبھا نگاھداري مي

سازي از پایگاه واالیي كھ در  گذارند ھنر چینيكارگران عصر مینگ مدت سیصد سال رنج بردند تا ن
در آن عصر، پانصد كورة . اي ھم موفق شدند تا اندازه –عصر سونگ داشتھ است، فرو افتد 

چن مشغول كار بود، و دربار، براي تزیین میزھا و اطاقھا و باغھاي خود،  سازي در چینگ تھ چیني
   .نود و شش ھزار قطعھ چیني عالي در اختیار داشت

پس، ظرفھاي چیني زرد یكدست و . سازي درآمد در ھمین عصر، فن میناكاري بھ خدمت چیني
جام چیني معروف فغفور وان لي یا شن تسونگ، . ھمچنین ظرفھاي چیني آبي و سفید بھ كمال رسیدند

یكي از . شود كھ بھ این عصر متعلق است، یكي از شاھكارھاي چیني سازي جھان محسوب مي
یو، چنان ماھر بود كھ، از چیني، ساغرھایي سبكتر از یك  آن زمان، بھ نام ھائوشي چيسازان  چیني

روزي ھائو بھ خانة مردي مقتدر بھ نام تانگ رفت و : مورخي دربارة او نوشتھ است. ساخت گرم مي
بخورسوز . پایة چیني او، كھ از بھترین آثار سونگ بود، شد عاجزانھ خواستار مشاھدة بخورسوز سھ

با انگشتان خود، بدقت آن را لمس كرد و محرمانھ طرح آن را بر كاغذي كھ در . بھ او نشان دادندرا 
  شش ماه بعد، بار. آستین داشت، برنگاشت

. در تصرف دارید یائو تینگجناب شما بخورسوز سفیدي از جنس «: دیگر نزد آن مرد رفت و گفت
حتي پایھ و پوشش ھر . و فرقي بین آن دو ندیدتانگ دوظرف را با یگدیگر سنجید » .من نیز یكي دارم
پس، آن را در مقابل . ھائو لبخند زنان اعتراف كرد كھ ظرف را خود ساختھ است. دو ھمانند بودند

  .شصت قطعة نقره بھ تانگ وا گذاشت، و تانگ آن را بھ مبلغ یك ھزار و پانصد قطعة نقره فروخت

. ن ھنر و نام آن از خارج بھ چین راه یافتھ استای. در عصر مینگ، كلوازونة چیني كمال یافت
نام آن متخذ از كلمة فرانسة . كلوازونھ در عصر عظمت بیزانس از خاور نزدیك بھ چین رسید
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كویھ «چینیان خود این گونھ اشیا را گاھي . است) »جدار«یا » حد فاصل«بھ معني (» كلوازون«
ھاي مس یا نقره یا طال را  ستادان این ھنر باریكھا. نامند مي» متاع كشور شیطان«، یعني »كوئویائو

ھا را میناكاري  اند، لحیم، و فواصل میان باریكھ ء فلزي كشیده روي خطوط طرحي كھ بر یك شي
دھند و  سایند و با زغال صیقل مي دھند و با اسفنج معدني مي كند، سپس ظرف را چند بار آتش مي مي
ھایي كھ بھ این  خبر داریم كھ در اواسط سدة ھشتم، آیینھ. كنند ھا را مطال مي ھاي مرئي باریكھ لبھ

قدیمترین آثار كلوازونھ متعلق بھ عصر سلسلة مغولي یوان . صورت آرایش یافتھ بود، وارد ژاپن شد
تي، فغفور مینگ، بھ دورة عظمت رسید و پس از قرن  است، و این ھنر در عصر سلطنت چینگ

  .، راه زوال پیمودھجدھم، یعني عصر فغفورھاي منچو

سازي  چن را از میان بردند، و چیني ھاي چینگ تھ جنگھایي كھ بھ سلسلة مینگ پایان دادند، كارخانھ
شي، یكي از روشنفكرترین فرمانروایان چین، كھ معاصر لویي چھاردھم بود و  كانگ. رونق باخت

بزودي سھ . چن را از نو بسازند تھ ھاي چینگ مانند او سیرتي شاھوار داشت، فرمان داد كھ كارخانھ
فراواني اشیاي ظریف چیني بھ حدي رسید كھ تا آن زمان نھ . سازي بھ كار پرداختند ھزار كورة چیني

تر از آثار مینگ  ھنرمندان آن عصر آثار خود را پست. در چین سابقھ داشت و نھ در كشورھاي دیگر
تنھا بخوبي از آثار  دانستند، ولي بھ نظر ھنرشناسان كنوني، داوري آنان درست نیست، زیرا نھ مي

خمیر را با لعابي كھ از لحاظ . زدند كردند، بلكھ بھ ابتكارات گوناگون نیز دست مي قدیم تقلید مي
ساختند كھ سطح آنھا سوزن  پوشاندند و بھ این وسیلھ چینیھایي مي سرعت گداز با خمیر فرق داشت، مي

ھاي  یدند و از این راه روي آنھا دایرهدم حبابھاي رنگ بر سطح لعابدار ظرفھا مي. سوزن و زبر بود
رنگھاي سرخ و . در ساختن چینیھاي صاف یكرنگ ھم استادي فراوان نمودند. آوردند رنگین پدید مي

آمیزي چنان نرم و ھموار  پروردند، و این رنگ ھاي گوناگون مي سبز و آبي و زرد و سفید را در پرده
  . نمود بود كھ گویي نفس لطافت را تجسم مي

. ھاي رنگارنگ ابداع كردند و فنون دقیقي براي تدارك زمینھ اروپاست، نوز زبانزد ھنرشناسانھ
بردند و در معرض جریان متناوب ھواي پاك و ھواي پر دوده  بروفق آن، ظرف را بھ كوره مي

ھاي گوناگون رنگ سبز  گرفت؛ در نتیجھ، پرده داد و دومي اكسیژن مي اولي اكسیژن مي .نھادند مي
. اند فرانسویان این گونھ ظرفھا را، بھ سبب چند رنگي آنھا، فالمبھ نامیده. شد روي ظرفھا نمایان مي

د، و را ابداع كردن» شیوة ماندارین«ھنرمندان این عصر، با زدن نقشھاي بزرگان بر ظرفھاي چیني، 
نیز، با زدن نقشھاي گلھاي سفیدرنگ آلو بر گلدانھاي آبي یا سیاھرنگ، گلدانھاي معروف بھ ھاثورن 

  . را، كھ آیت جمال و ظرافت است، بھ جھان عرضھ داشتند

سازان  چیني. لونگ بود ین سازي چین، اوان سلطنت طوالني و پرسعادت چي آخرین عصر بزرگ چیني
شي  سازان عصر كانگ ني ساختند و، با آنكھ از حیث ابتكار با چینيھمچنان بفراواني ظرفھاي چی

چیني گل سرخي بھ كمال جمال رسید، و . كردند، مھارت ایشان در حد اعالي خود بود برابري نمي
ھاي جھان بر لعاب درخشان ظرفھا نمایان شد، و نیز حبابھاي بسیار  تصویرھایي از گلھا و میوه

پینگ  در سالھاي خونین شورش تاي. ھاي اشرافي پدید آمد اي چراغھاي خانھسفید بر  گرانبھا از چیني
، پانزده والیت و ششصد شھر از میان رفت و بیست میلیون مرد و زن بھ ھالكت رسیدند )1850-64(

ناگزیر، كارفرمایان . سازي حمایتي نكرد و كار دودمان منچو چنان زار شد كھ دیگر از چیني
  .ستند و كارگران را بیكار و آواره گردانیدندھاي خود را ب كارخانھ

زیرا نھ تنھا از . سازي چین دیگر جان نگرفت، و شاید در آینده ھم جان نگیرد از آن پس، ھنر چیني
. رو شد بھره ماند، بلكھ با عوامل مزاحم دیگري نیز روبھ جنگ زیان دید و از مساعدت فغفوران بي

. ن داشت كھ قطعاتي در خور سلیقة خریداران اروپایي بسازندگرمي بازار صادرات ھنرمندان را بر آ
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، بازار چیني پست بازار گرشامچون سلیقة اروپاییان بھ ظرافت سلیقة چینیان نبود، بھ اقتضاي قانون 
سازي انگلیسي در كانتون بھ  ھاي چیني ، كارخانھ1840در حدود سال . چیني عالي را بھ ركود كشانید

در سور فرانسھ و مایسن آلمان و . كار پرداختند و ظرفھاي چیني پستي ساختند و بھ اروپا فرستادند
بورسلم انگلیس از چیني چین تقلید كردند و، با استفاده از ماشین، ھزینة تولید را پایین آوردند و در 

  . لھ بیش از پیش بھ صادرات چین زیان زدندنتیجھ ھرسا

سازي، مانند ھنر شیشة رنگین كھ در اروپاي قرون وسطي رواج داشت، از میان  امروز ھنر چیني
  اند  اند، نتوانستھ سازان اروپا ھرچھ كوشش كرده چیني. رفتھ و جز نامي از آن نمانده است

    

  

  نیویوركشي، موزة ھنري مترپلیتن،  گلداني از دورة كانگ

اند، چنانكھ یك  ه از این رو ھنرشناسان ھمواره بر بھاي آثار چیني قدیم افزود. بھ گرد پاي چینیان برسند
در . اند ھزار و ششصددالر فروختھ فنجان را بھ پانصددالر، و یك گلدان ھاثورن را بھ بیست و سھ

از بھاي تصویر  بار بیشتر بھ بھایي پنج» فو سگان«اي معروف بھ  ، دو قطعھ چیني فیروزه1767
عیساي نوزاد، اثر گویدو رني، و سھ بار سنگینتر از قیمت تصویر خانوادة مقدس، اثر رافائل، حراج 

كسي كھ با چشم و انگشت و حواس خود زیبایي چینیھاي چین را احساس كرده است، از این . شد
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با دنیاي پول ارتباطي دنیاي زیبایي را . داند ارزشگذاریھا بیزار است و آن را نشانة ناسپاسي مي
  ! گذارند  حتي اگر زیبایي را در معرض فروش - نیست

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



فصل بیست و ششم 
  

  مردم و دولت 

I - مقدمة تاریخي  

  قاآن دیدن كردن ماركوپولو از قبالي -1

 - غلبة مغوالن -كاخھاي پكن -جالل و سعادت ھانگچو - ماجراھاي یك ونیزي در چین -مسافران عجیب
  ماركوي ھزار ھزاري -حرم او - شخصیت و سیاست او - قاآن قبالي - چنگیزخان

ھایي  سال، با قیافھ ، دو مرد فرتوت و یك میانھ1265در عصر طالیي شھرستان ونیز، در حدود سال 
اي كھ، بھ ادعاي خود، بیست و  آلود و كولبار بھ دوش، بھ در خانھ  ھایي ژنده، غبار رنجدیده و جامھ

بدان خانھ  اینان، كھ سرانجام. شش سال پیش از آن خارج شده بودند، رفتند و آھنگ دخول كردند
گفتند كھ بسا دریاھاي پرخطر و كوھھا و نجدھاي مرتفع را پیموده، از بیابانھاي پردزد  درآمدند، مي

بھ سر برده و خدمتگزار  ختاگریختھ، چھار بار از دیوار بزرگ چین گذشتھ، بیست سال در 
اینان از امپراطوري و شھرھا و فرمانروایاني بزرگتر و مقتدرتر و . اند مقتدرترین سلطان عالم بوده

در سرزمینھاي «گفتند كھ  مي. دادند ثروتمندتر از امپراطوریھا و شھرھا و فرمانروایان اروپا خبر مي
كنند،  طال را با كاغذھاي مخصوص مبادلھ ميبرند،  دور دست، سنگ را براي ایجاد گرمي بھ كار مي

دانند، و زنان  ھایي از نوع گردو و فندق دارند بزرگتر از سر انسان، بكارت را مانع زناشویي مي میوه
اما كسي سخن آنان را باور » .پردازند و دختران میزبان، بھ میل خود، بھ پذیرایي بیگانگان مي

ن، كھ جوانتر و پرگوتر بود و، براي برشمردن مشاھدات خود، داشت، و مردم ونیز بھ یكي از آنا نمي
  . لقب دادند» ماركوي ھزارھزاري«برد، انگیز بھ كار مي عددھاي بزرگ شگفت

سنگھاي گرانبھایي را كھ از پایتخت آن كشور . ماركو و پدر و عمویش از دیرباوري مردم نرنجیدند
با  1298وقتي كھ ونیز در سال . بھ نام و مقام رسیدنددورافتاده آورده بودند، فروختند و با پول آنھا 

اما كشتي . شھرستان ژن بھ جنگ برخاست، ونیزیان ماركو را بھ فرماندھي یك كشتي جنگي گماردند
  . او اسیر، و خودش مدت یك سال در ژن زنداني شد

، بھ كاتبي تقریر زندان، براي تسالي خود، سرگذشتھایي را كھ بعدًا معروفترین سفرنامھ بھ شمار آمد
اي ساده و دلنشین شرح داد كھ چگونھ پدرش نیكولو و عمویش مافئو با او كھ ھفده سالھ  بھ شیوه. كرد

النھرین و خلیج فارس رفتند، در پارس و  بود، از عكا خارج شدند، از كوھھاي لبنان گذشتند، و بھ بین
مراه كاروانھا بھ كاشغر و ختن گراییدند، خراسان و بلخ سفر كردند و بھ فالت پامیر رسیدند، آنگاه ھ

پا نھادند و، بھ  شانگتوبیابان گوبي را پیمودند، بھ تنگوت درآمدند، و از دیوار بزرگ گذر كردند، بھ 
  .خان بزرگ مغول بود، بار یافتندنام قاصدان اروپاي جوان، نزد فغفور چین، كھ 
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اما در قلمرو قبالي قاآن بر مشاغل پر سود . قصد آن داشتند كھ بیش از یكي دو سال در چین بمانند
ماركو ترقي كرد و حتي بھ مقام فرمانداري . دست یافتند و تقریبًا ربع قرن در آن خطھ دوام آوردند

گوید، این شھر از لحاظ داشتن  ین خود ميچنان كھ ماركو در شرح خاطرات شیر. ھانگچو رسید
عمارات و پلھاي عالي و زیادتي بیمارستانھاي عمومي و كوشكھاي مجلل و وسایل عشرت و معصیت 

دان و آراستھ، از ھمة شھرھاي اروپا فرسنگھا  و روسپیان دلربا و نظام اجتماعي پیچیده و مردمي آداب
  .گذشت متر در ميپیشتر بود، و محیط آن از یكصد و پنجاه كیلو

كشند، بآساني از آنھا  ھا، كھ بار مایحتاج اھالي را مي ھا پھناورند، و زورقھا و ارابھ خیابانھا و ترعھ
پلھایي را . زند معروف است كھ تعداد پلھاي بزرگ و كوچك شھر بھ دوازده ھزار سر مي. گذرند مي

اند  ت، بھ قدري بلند و ماھرانھ ساختھھاي اصلي كشیده و بھ شاھراھھاي شھر پیوستھ اس كھ روي ترعھ
در عین حال، شیب طاقھاي برآمدة پلھا چنان با . كھ كشتیھا با دكلھاي خود از زیر آنھا گذر توانند كرد

در شھر، گذشتھ … . گذرند سطح خیابان برابر شده است كھ گاریھا و اسبھا بسھولت از روي آنھا مي
متر  800ھر یك از اضالع این میدانھا بالغ بر . عمده وجود دارداز دكانھاي بیشمار، ده میدان یا بازار 

رسد، در مقابل میدان  متر پھنا از یك حد شھر بھ حد دیگر مي 12است، و خیابان اصلي شھر، كھ با 
اند و براي نگاھداري كاالھاي  ترعة بسیار بزرگي بھ موازات خیابان اصلي كشیده. واقع است

. اند آیند، انبارھاي سنگي وسیعي در یك سمت ترعھ ساختھ یر نواحي ميبازرگاناني كھ از ھند و سا
اي سھ روز از چھل تا پنجاه ھزار تن در ھر یك از این بازارھا  ھفتھ. انبارھا بھ بازارھا نزدیك است

  …. آیند گرد مي

خیابان اصلي را، در ھر دو سمت، بھ عرض سھ … خیابانھا ھمھ از سنگ و آجر پوشیده شده است
در فاصلة این دو حاشیھ، شن نرم ریختھ و براي بخش شني آبگذري . اند ر ھموار و مفروش كردهمت

ھا، كھ  ارابھ. ھاي مجاور برسد و خیابان ھمواره خشك باشد اند تا آب باران بھ ترعھ سرپوشیده ساختھ
دھند،  مي ھا و نازبالشھاي ابریشمین ھستند و شش تن را در خود جاي دراز و طاقدار و داراي پرده

. كنند ھا را كرایھ مي مردان و زناني كھ قصد تفریح دارند، این ارابھ. گذرند پیوستھ از بخش شني مي
…  

  ھر روز مقدار ھنگفتي ماھي… . گوشت ھر گونھ از جانوران شكاري فراوان است

خص از ش… . آورند كیلومتري واقع است، بھ رودخانھ، و از آنجا بھ شھر مي 24را از دریا، كھ در 
با این وصف، ھمة ماھیھا . پندارد كھ فروش ھمة آنھا میسر نیست ھاي عظیم ماھي چنین مي دیدن توده

خیابانھایي كھ بھ … . رسند، زیرا جمعیت شھر بسیار زیاد است در ظرف ساعاتي معدود بھ فروش مي
تكاراني از ھر دو انجامد، بیشمار است، و در برخي از آنھا حمامھاي سرد متعدد با خدم بازارھا مي

روند، از كودكي بھ استحمام سرد، كھ در  مردان و زناني كھ بھ این حمامھا مي. شود جنس یافت مي
در این حمامھا، براي بیگانگان كھ طاقت آب سرد . گیرند نظر آنان مقرون بھ بھداشت است، خو مي

ھ ھر روز، مخصوصًا پیش از ھمة مردم عادت دارند ك. ھایي با آب گرم فراھم شده است ندارند، حجره
  …. خوراك، خود را بشویند

شمار روسپیان چندان زیاد است كھ جرئت گزارش . كویھاي روسپیان در خیابانھاي دیگر قرار دارد
ھاي مجلل در میان زنان  برند و در خانھ اینان زینت آالت و عطر بسیار بھ كار مي… . آن را ندارم

در دو … . شكان و ستاره شماران در سایر خیابانھا سكونت دارندپز… . گذرانند خدمتكار روزگار مي
زنان بسیار زیبایند و بھ ظرافت و مالیمت … . شود ھاي بزرگ دیده مي طرف خایابان اصلي، خانھ

  . آید ارزش لباسھاي ابریشمین و جواھرات آنان بزحمت بھ تصور مي. كنند رفتار مي
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. حتي بیش از ھانگچو در ماركوپولو اثر گذاشت) شد یده ميكھ در عصر ماركوپولو، خانبالغ نام(پكن 
حومة پكن شامل دوازده . تواند ثروت و جمعیت آن را وصف كند وي حتي با ارقام ھزار ھزار نیز نمي

. نمود ھاي عالي ساختھ بودند، زیباتر از شھر مي ناحیھ بود و، چون طبقة سوداگر در آنجا خانھ
خوراكھاي گوناگون بوفور یافت . دكان و غرفھ در شھر وجود داشت مھمانسراھاي بیشمار و ھزاران

خان در ھانگچو و . گردید آمد و بھ پوشاك مبدل مي  ھر روز ھزار بار ابریشم خام بھ شھر مي. شد مي
دیواري مرمرین قصر را . ولي بزرگترین قصر او در پكن بود. شانگتو و جاھاي دیگر كاخھا داشت

خلق عظیمي «رمرین بھ كاخ كشیده شده بود، و در عمارت مركزي وسیع آن احاطھ كرده و پلكاني م
ھا، و تنوع  ماركوپولو ترتیب اطاقھا، قابھاي لعابین و شفاف و ظریف پنجره» .توانستند غذا بخورند مي

گوید كھ ھرگز شھري چنان دولتمند و شاھي چنان صاحب جاه  ستاید و مي كاشیھاي رنگین بام را مي
ونیزي جوان، بیگمان، خواندن و نوشتن چیني را فرا گرفت و محتمال شرح غلبة قبالي . ندیده است

چون سرزمینھاي وراي مرزھاي شمال باختري : قاآن و نیاكانش را بر چین از مورخان رسمي شنید
نام داشتند، ناگزیر » دلیر«آب و علف شد، ساكنان آن نواحي، كھ مغول یعني  چین بتدریج خشكید و بي

ولي چنان از پیروزي خود سرمست شدند كھ از . اختند و بر زمینھاي سرسبز چین دست یافتندپیش ت
اند كھ چون  روایت كرده. پاي نشستند تا تقریبًا سراسر آسیا و قسمتھایي از اروپا منكوب آنان گشت

 وي از سیزده. اي خونین در كف دست داشت رھبر آتشینخوي آنان، چنگیزخان، از مادر زاد، لختھ
سالگي تالش كرد كھ قبایل مغول را بھ یكدیگر پیوند دھد، و حربة بزرگ او در این راه، خشونت و 

  كشید، تكھ تكھ  اسیران را بھ چھار میخ مي. كشتار بود

، كھ مظھر »تخت اژدھا«اما چنگیز رو بھ جانب . اي بدو نوشت و او را بھ فرمانبرداري خواند نامھ
ند و بیدرنگ، از راه بیابان دو ھزار كیلومتري گوبي، بھ والیات باختري اقتدار چین بود، آب دھان افك

آنكھ  توانستند در تاریكي، بي نود شھر چیني چنان با خاك یكسان شد كھ سواران مي. چین تاخت
مدت پنج سال بھ تخریب شمال چین » شاھنشاه جھان«. اسبھایشان بلغزد، از میان آنھا بھ تاخت بگذرند

  .چون از قران نامیمون سیارات ھراسید، رھسپار زادگاه خود شد و در راه درگذشتپرداخت و سپس 

جانشینانش، اوگتاي قاآن و منگو قاآن وقبالي، پیكار را با حدتي كھ در خور بربریان است دنبال 
كردند، و چینیان كھ قرنھا سرگرم فرھنگ و غافل از جنگ بودند، با آنكھ یكایك رشادت ورزیدند، 

در جویي نینگ فو، حاكم شھر چندان مقاومت نمود كھ ھمة سالمندان و . ھم شكستھ شدند جمعًا در
ناتوانان كشتھ و خوراك محصورین شدند و سپس جنگجویان از پا در آمدند و زنان حراست دیوارھا 

سپاھیان قبالي . آنگاه حاكم، شھر را آتش زد و خود را در قصرش زنده سوزانید. را بر عھده گرفتند
. آن سرتاسر چین را در نوردیدند و بھ آخرین مأمن دودمان سونگ، یعني كانتون، رسیدندقا

یوفو، سردار چیني، چون ایستادگي را میسر ندید، فغفور خردسال را بھ دوش گرفت و بھ دریا  لوشي
اند كھ یكصد ھزار چیني بھ شیوة او خود را غرق كردند تا بھ  آورده. جست و خود و او را غرق كرد

و خود دودمان . اما قبالي دستور داد كھ پیكر فغفور را با احترام تمام بھ خاك سپارند. اسارت درنیایند
  .را، كھ كمتر از یكصد سال بر چین حكم راند، بنیاد نھاد) »اصیل«(یوان 

باخت، خود خوي بربري نداشت  قبالي قاآن، با آنكھ بنا بررسم روزگار خویش، با نیرنگ سیاست مي
شیان كھ، بھ پاس وفاداري  ین تي ن قساوت نورزید، مگر در مورد دانشوري میھندوست بھ نام ونو چندا

شیان سھ سال در  ین تي ون. خود بھ دودمان سونگ، از فرمان خان مغول سرپیچید و كیفر سخت دید
ت، اي كھ از مشھورترین آثار ادبي چین اس خود، در قطعھ. زندان بھ سر برد، اما سر فرود نیاورد

  :كند سیاھچال زندان را چنین وصف مي
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از رنج … . بخشد گاه بھ دنیاي تیرة تنھاییم نشاط نمي دم بھاري ھیچ. نور بیرون را در آن راھي نیست
با این وصف، بیماریي كھ دو سال تمام باالي سر من بال گشوده .رطوبت، بارھا آرزوي مرگ كردم

من بھشتي گردید، زیرا در من چیزي بود كھ بدبختي قادر بود، نجاتم نداد، و خاك نمناك ناسالم براي 
پس استوار ماندم و بھ ابرھاي سپیدي كھ برفراز سرم شناور بودند خیره شدم، و . بھ ربودنش نبود

  .غمي را كھ ھمچون آسمان بیكران بود، بر دل ھموار كردم

بر اثر عنایت «: اسخ دادون پ» خواھي؟ چھ مي«: سرانجام قبالي وي را بھ دربار خود خواند پرسید
چیزي جز مرگ . توانم بھ دو ولینعمت خدمت كنم نمي. فغفور سونگ، وزیر درگاه ھمایونش شدم

  ھنگامي . قبالي پذیرفت» .خواھم نمي

شد، رو بھ جنوب سر بھ احترام فرود آورد، تو گویي كھ در خیال او ھنوز فغفور سونگ در  مي
  !دكر پایتخت جنوبي، نانكینگ، سلطنت مي

براي . قبالي برتري تمدن چین را دریافت و تالش كرد كھ آداب چینیان را با رسوم مردم خود بیامیزد
استخدام كارگزاران دولتي، از امتحان داوطلبان چشم پوشید، زیرا سازمان دولتي بر اثر امتحانات 

واگذاشت و چند گاھي بیشتر كارھاي بزرگ را بھ مغوالن . افتاد استخدامي یكسره بھ دست چینیان مي
بر روي ھم مغوالن فرھنگ چین را پذیرفتند و بزودي ھمانند چینیان . در ترویج الفباي مغولي كوشید

اي  قبالي قاآن خردمندانھ با ادیان گوناگون چین بمدارا رفتار كرد و دین مسیحي را وسیلھ. گردیدند
ترعة بزرگ میان تین . ي نمودبراي آرام كردن مردم و برقراري حكومت خود دانست و بدان رو

تسین و ھانگچو را بازسازي كرد، شاھراھھا را بھبود بخشید، و در خطة پھناور حكومت خود دستگاه 
  .رساني چاالكي بھ وجود آورد نامھ

براي جلوگیري از ضایعات خشكسالي، انبارھاي بزرگ ساخت و بھ اندوختن غالت پرداخت، و از 
دولت را بھ مساعدت  .درگذشتدیدند،  خشكسالي یا حشرات زیان ميخراج برزگراني كھ از سیل یا 

دانشمندان فرتوت و یتیمان و علیالن واداشت، و آموزش و پرورش و ادب و ھنرھا را زیر حمایت 
پكن، . برپا دارند» فرھنگستان سلطنتي«ي تجدید نظر كنند و فرمان داد كھ در گاھشمار. خود گرفت

پس، بھ بركت . كرد پایتخت خود را بھ صورتي درآورد كھ جمعیت و شكوھش بیگانگان را حیران مي
  . كاخھاي بزرگي كھ پدید آمد، معماري چین بیش از پیش ترقي كرد

خان نزدیك شد، زندگي داخلي او ماركوپولو، كھ خود شاھد تحوالت دولت مغول چین بود و سخت بھ 
خان گروھي زن داشت، ولي فقط چھار تن از آنان ملكھ شمرده : دھد را جزء بھ جزء شرح مي

دو سال . دانست بیشتر زنانش از اونگوت بودند، زیرا وي زیبایي زنان آن دیار را بینظیر مي. شدند مي
صد زن جوان را برگزینند و بھ خدمت او فرستاد تا  بھ دو سال كارگزاراني صاحبدل بھ این ناحیھ مي

  :نویسد ماركوپولو مي. كرد سلطان خود مشخصات زنان دلخواھش را بدقت تعیین مي. آورند

گمارد تا بار دیگر  رسند، بازرسان دیگري را بھ آزمایش آنان مي وقتي كھ زنان بھ حضرت او مي
. ت در حجرة مخصوص او بیرون كشندتدقیق كنند و از میان برگزیدگان سي یا چھل تن را براي خدم

دھند و موظفند كھ شب را با آنان  بانوان سالمند قصر نوآمدگان را یكایك مورد مراقبت قرار مي… 
  گذرانند و بدقت معلوم گردانند كھ آیا معایبي 

كشند و نفسشان خوشایند است و ھیچ یك از  خوابند و خرناس نمي نھاني دارند یا نھ، و بآرامي مي
ھاي  زنان، پس از آنكھ از این آزمایشھا رو سپید بیرون آیند، بھ دستھ. مھاي آنان بویي ناخوش ندارداندا
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شوند، و اعضاي ھر دستھ بنوبت سھ روز و سھ شب در عمارت اندروني خدایگان  پنج تني بخش مي
ھر دستھ، دستة پس از . بندند، و خان ھر چھ بخواھد، با آنان كند برند و كمر بھ خدمت او مي بھ سر مي

شوند، و دوباره نوبت بھ دستة  مند مي بھ این ترتیب ھمة گروھھا از نوبت خود بھره. آید دیگر فرا مي
  .رسد نخستین مي

بیست سال پس از اقامت ماركوپولو و پدر و عمویش در چین، خان در صدد برآمد كھ فرستادگاني بھ 
جستند و با خرج و خطري اندك روانة وطن ماركوپولو و كسانش از فرصت سود . ایران گسیل دارد

از شبھ جزیرة . قبالي وسایل سفر آنان را از ھر حیث فراھم ساخت و پیامي براي پاپ فرستاد. شدند
مالھ گذشتند، بھ ھند و ایران رسیدند و از خشكي بھ طرابوزان در ساحل دریاي سیاه رفتند و باالخره 

بھ طول كشید؛ چون پا بھ خاك اروپا گذاشتند، شنیدند كھ خان سفرشان سھ سال . با كشتي بھ ونیز راندند
دوستان وي . ماركو، با سرسختي مخصوص خود، ھفتاد سال عمر كرد .اند درگذشتھ و پاپ ھر دو

ھاي دروغین  كھ، براي رستگاري روح خود، نكتھ كنار بستر مرگش بھ التماس از او خواستند
از » .ام ام، بیش از نیمي نگفتھ از آنچھ دیده«: ولي وي با دلي قوي پاسخ داد. اش را پس بگیرد سفرنامھ

این دلقك با . مرگ او دیري نگذشتھ بود كھ دلقك جدیدي بر دلقكھاي كارناوالھاي ونیز افزوده شد
وي را . گردانید گوییھاي بیحساب خود شھریان را سرگرم مي اي مضحك ظاھر و با گزافھ جامھ

  !خواندند مي» ماركوي ھزار ھزاري«

  مینگ و چینگ -2

اعتنایي  بي –سلطان روشنفكر  -دودمان چینگ  –ھجوم قوم منچو  –دودمان مینگ  –سقوط مغوالن 
  لونگ بھ مغرب زمین ین چي

دودمان یوان بسرعت سقوط . تي بھ خود ندیدبعد از قبالي قاآن، چین مدت چھار صد سال چنان عظم
كرد، زیرا اوال مھاجمان مغول در آسیاي باختري و اروپا شكست خوردند، و ثانیًا مغوالن چین تدریجًا 

عالوه بر این، سلطة پایدار حكومتي واحد بر چنان شاھنشاھي وسیعي كھ كوھھا و . مانند چینیان شدند
. پذیر است آھن و تلگراف و چاپ امكان ه بود، تنھا در عصر راهبیابانھا و دریاھا آن را تقسیم كرد

  پس . مغوالن در جنگاوري دستي توانا داشتند، ولي در كشورداري آزموده نبودند

اي در  فرمانروایي مغوالن تحوالت عمده. امتحانات دیرین را تجدید كنند و چینیان را بھ خدمت گیرند
، بلكھ تنھا عوامل جدیدي مانند فن نمایش و داستان نویسي را بر رسوم و افكار چینیان بھ وجود نیاورد

چینیان، مانند اقوام مغلوب دیگر، با فاتحان وحشي خود وصلت كردند، آنان را . فرھنگ چین افزود
، قیامي بھ رھبري مردي كھ سابقًا در شمار 1368در سال . متمدن ساختند، و سپس از قدرت انداختند

یعني (وي پكن را گرفت و بھ عنوان نخستین فغفور دودمان مینگ . ، برپا شدروحانیان بودایي بود
در روزگار نسل بعد، در عھد سلطاني توانا بھ نام یونگ لو، بار دیگر . بر تخت نشست) »درخشان«

با اینھمھ، دودمان مینگ بر اثر ھرج و مرج و . چینیان بھ آسایش رسیدند، و بازار ھنرھا گرم شد
  . ز میان رفتشورش و یورش ا

مھاجمان جدید كھ از اقوام تونگوز بودند و منچو نام داشتند و قرنھا در سرزمیني كھ اكنون منچوكوئو 
شود، بھ سر برده بودند، از تشتت داخلي چین بھره جستند و از دیوار بزرگ  خوانده مي) ملك منچوھا(

و سپس رو بھ جنوب آوردند و نخست سلطة خود را در شمال تا رود آمور استوار ساختند . گذشتند
باز پسین فغفور دودمان مینگ افراد خانوادة خود را گرد آورد، . پایتخت چین را در محاصره گرفتند
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آخرین منشور خود را روي  سپس .داد جامي بھ شادكامي آنان نوشید، و بھ ھمسرش فرمان خودكشي
ما، كھ از لحاظ «: متن آخرین منشور او چنین بود. اش نوشت و خود را با كمربند بھ دار زد یقة جامھ

. اند وزیرانم مرا فریب داده. ایم فضیلت فقیریم و شخصیتي پست داریم، خشم خداي عالم را برانگیختھ
اي كھ موھایم آن را  دارم و با چھره یش را برميبنابر این، خود تاج خو. از مالقات نیاكانم شرمسارم

» .احدي از آحاد مردم مرا میازارید. مانم تا طاغیان بند از بندم جدا كنند پوشانده است، در انتظار مي
را، كھ تا عصر انقالبي ) »آالیش بي«یعني (منچوھا وي را با حرمت بھ خاك سپردند و دودمان چینگ 

  .ردندما برقرار ماند، بھ وجود آو

ترین  شي، دومین فغفور آن دودمان، آسوده عصر كانگ. بزودي منچوھا نیز رنگ چیني بھ خود گرفتند
شي در سن ھفت بر تخت نشست و در  كانگ. و آرامترین و منورترین عصرھاي تاریخ چین است

و كره و سیزده سالگي زمام امور شاھنشاھي را، كھ نھ تنھا شامل چین بود، بلكھ مغولستان و منچوري 
شي  شاھنشاھي كانگ. ھند و چین و آنام و تبت و تركستان را ھم در برداشت، بھ دست خویش گرفت

وي با چنان خرد و بینشي كھ . ترین امپراطوري زمان او بود شك بزرگترین و غنیترین و پرجمعیت بي
ود، آور ب حسرت –اورنگ زیب و لویي چھاردھم  –براي رعایاي بافرھنگ شاھان معاصر او 

كوشید  گرفت، و مي از ورزش و گردش نیرو مي. جسم و جاني پرتوش و توان داشت. كرد حكومت مي
  پس، در سراسر قلمرو . باھنر و دانش عصر خویش آشنا شود

ھاي دیواني را تقلیل داد، و فقط تدارك  بھ قناعت روزگار گذرانید، ھزینھ. اصالح قوانین جزایي زد
بر اثر توجھات كریمانھ و تیزبیني و قدرشناسي وي، علم و . فتخار دانسترفاه مردم را كاري درخور ا

با تمام ادیان بھ تساھل . ھاي عظمت خود رسید سازي بھ یكي از قلھ ادب برگ و بار یافت و ھنر چیني
نزد مبلغان یسوعي، زبان التین خواند و در تحمل راه و رسم غریب بازرگانان اروپایي . رفتار كرد
درگذشت و این سخنان پر مغز ) 1722- 1661(عاقبت، پس از سلطنتي دراز و پر بركت  .شكیبا بود

ھاي آینده براثر تصادم  ھا یا ھزاره ممكن است چین در سده! جاي بیم است«: را از خود بھ جا گذاشت
  »!آیند، بھ خطر افتد با اقوام گوناگون غرب، كھ از آن سوي دریاھا بھ اینجا مي

، كھ یكي دیگر از فغفورھاي توانمند دودمان منچوست، از برخوردھا و داد و لونگ ین در عھد چي
شعر سرود؛ چون ولتر یكي از اشعار  34000این فغفور . ستدھاي چین و اروپا دشواریھایي پدید آمد

. ابالغ كرد» مراتب ارادت خود را بھ سلطان نازنین چین«او را، كھ دربارة چاي بود، دریافت، 
  :لونگ را كشیدند و زیر آن شعري بھ زبان فرانسھ نوشتند ین ي تصویر چيمبلغان فرانسو

  سرگرم كار است در امپراطوري ستایش انگیز خود،

  .بزرگترین سلطان عالم و ادیبترین فرد امپراطوري

در سال ھشتاد و پنجم عمر از سلطنت كناره . بر چین فرمان راند) 1796- 1736(وي مدت دو نسل 
در سالھاي آخر سلطنت او . ارادة او بر حكومت حاكم بود) 1799(تا ھنگام مرگ  گرفت، ولي ھمچنان

: آن واقعھ چنین بود. شي انداخت، روي داد اي كھ احتماال بسا خردمندان را بھ یاد پیشگویي كانگ واقعھ
 1792حكومت انگلیس، كھ با صادر كردن تریاك بھ چین خشم فغفور را برانگیختھ بود، در سال 

این . لونگ پیماني بازرگاني ببندد ین را بھ ریاست لرد مكارتني بھ آن كشور فرستاد تا با چيھیئتي 
ھیئت فواید تجارت با انگلیس، را براي فغفور شرح داد و یادآور شد كھ، در آن پیمان، جورج سوم، 

  :فرستادلونگ، در پاسخ، پیام را براي جورج سوم  ین چي. سلطان انگلیس، با فغفور چین برابر است
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این . گذارم و براي مصنوعات كشور تو مصرفي ندارم من بھ چیزھاي غریب و بیسابقھ ارزشي نمي
درخواست تو با رسم . اي در دربار من بگماري خواھي نماینده است پاسخ من بھ درخواست تو، كھ مي

ام و بھ  كرده من رأي خود را بتفصیل بیان. انجامد دودماني من مغایرت دارد و بھ زحمت خود تو مي
اي سلطان، مصلحت تو در . ام كھ با صلح و صفا رھسپار وطن خود شوند فرستادگان تو فرمان داده

این است كھ بر عواطف من حرمت گذاري و در آینده اخالص و صداقت بیشتري ابراز كني تا بتواني، 
   .يبا تمكین دایم بھ سلطنت ما، از این پس صلح و سعادت كشور خود را تأمین كن

اینھمھ خواھیم دید كھ اقالب صنعتي بھ ھنگام خود طومار تمدن چین را درھم نوردید و عوامل 
  .نظیر را دگرگون گردانید اقتصادي و سیاسي و اخالقي آن تمدن بارور و بي

II -  زبانمردم و  

  در باب خط چیني –ویژگیھاي زبان چیني  –پوشش  –قیافھ  –ت جمعی

اند  كارشناسان حدس زده. چینیان بسیار فراوانند: باید ارقام را پیش از ھر چیز مورد توجھ قرار دھیم
میالدي نزدیك بھ  200، در 000،14000م در حدود  ق 280كھ جمعیت امارات چین در 

میالدي بھ  1644تن بود، و در  000،500،41میالدي قریب  726، و در 000،28000
در قرن . تن رسید 000،000،330بھ  1919، و در 000،000،150بھ  1743، در 000،89000

بنابر قانون ثبت . یافت» ھمھ بزرگتر از ونیز –دویست شھر «چھاردھم یك مسافر اروپایي در چین 
. اي بنویسد و كنار در خانھ بیاویزد حھاحوال چین، ھر خانواده موظف است كھ نام افراد خود را بر لو

اما . ما از درجة دقت این ارقام و گزارشھایي كھ بر اساس آنھا تنظیم شده است آگاھي نداریم
تن در خاك چین حكایت  000،000،400ھا بود، از وجود  سرشماري اخیر، كھ مبتني بر این لوحھ

  .كند مي

چینیان جنوب كوتاھتر و ضعیفتر از . ، نابرابرندھاي متفاوت چین، از لحاظ طول قامت مردم ناحیھ
بنیة جسماني و . روند ترین مردم آسیا بھ شمار مي بر روي ھم، مردم چین پرطاقت. شمالیھا ھستند

بھ ھمین . العاده است شجاعت و تحمل آنان در مقابل سختي و درد و بیماري و نامالیمات محیط فوق
تریاك، . اند ر، با محیط سازگار شده و بر رفاه دست یافتھدلیل است كھ مھاجران چیني، در ھر كشو

انحطاط . كدام نتوانستھ است بھ تندرستي آنان لطمھ وارد سازد  ازدواج درونگاني، و سیفلیس ھیچ
  .دستگاه اجتماعي چین بھ ھیچ وجھ زادة انحطاط بدني یا دماغي مردم نیست

از دیدگاه . نماست از چھرة ملتھاي دیگر ھوشچھرة چیني در نظر ھر قومي خوشایند نیست، ولي بیش 
اي بسیار زشت دارند، و نگاه برخي از بزھكاران  تعصب آلود غربیان، افراد طبقة فقیر چین قیافھ

ھاي اكثر مردم  اما چھره. خورد آمیز سینما مي سازي مبالغھ چیني چنان شیطاني است كھ بھ كار صورت
فتاده و ھمچنین بھ سبب قرنھا تمدن، از مالیمت و آرامش اجزایي مرتب دارند و، بھ سبب پلكھاي ا

اند، مورب نیست؛ پوست آنان، با آنكھ زرد بھ  چشمان آنان، آن قدر كھ بھ گوش ما خوانده. برخوردارند
زنان روستایي . شمار رفتھ است، در اكثر موارد بھ رنگي سبزه و آفتاب خورده و خوشنما نزدیك است

  رسند، ولي زنان طبقات در قوت بھ پاي مردان مي

سازند، و ابروھا را  ھا را گلگون مي مالند، لبان و گونھ باال ظریف و لطیفند و بھ چھرة خود پودر مي
. موي ھر دو جنس زبر و محكم و بیجعد است.آورند كنند و بھ شكل برگ بید یا ھالل در مي سیاه مي
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پس از ھجوم منچوھا بھ چین، مردان، . آرایند ميكنند و بھ گل  زنان معموال گیسوان خود را دستھ مي
تراشیدند و، در مقابل، نیمة  براي خوشامد فرمانروایان جدید، بھ رسم آنان موي نیمة پیشین سر را مي

اما كمتر . ریش مردان كوچك و منظم بود  .بالیدند آویختند و بھ آن مي بافتند، از پشت سر مي دوم را مي
  .سلماني فراوان بود و بازاري گرم داشت. زد یش خود ميكسي شخصًا دست بھ تراش ر

در زمستان كالھھایي . كردند و فقط گاھگاھي از كاله استفاده مي. مردان چیني معموال سر برھنھ بودند
گذاشتند، و كالھھاي تابستاني خود را از  ھایي برگشتھ، بر سر مي از مخمل یا پوستھاي لطیف، با لبھ

اي رنگین بر آنھا  اي ابریشمین و منگولھ ساختند و حاشیھ مخروط ميحصیر ظریف و بھ شكل 
توانستند،  زنان، اگر مي. شد پایگاه اجتماعي ھر كس از منگولھ و حاشیة كاله او معلوم مي. افزودند مي

. بستند اي، آراستھ بھ پولك یا جواھر مصنوعي یا گل مصنوعي، بر سر مي نوارھاي ابریشمین یا پنبھ
ساختند، و گویي در زیر ھر یك از پاھاي خود تكھ فرش  ھاي گرم مي معموال از پارچھكفشھا را 

  .گستردند تا از سردي كف خاكي یا كاشي پوش اطاقھا مصون مانند كوچكي مي

این رسم برقرار شد كھ پاي دختران را در ھفت سالگي ) میالدي 970حدود (ھوچو  از زمان فغفور لي
. دند تا رشد نكند و راه رفتن آنان، پس از بلوغ، در نظر مردان دلربا باشدبا نوارھاي محكم بسختي ببن

» كفش«با اینھمھ، نگاه كردن بھ پاي زنان یا بحث دربارة آنھا از ادب بھ دور بود، و حتي ذكر كلمة 
ھمة اقوام چین، جز منچوھا و تاتارھا، رسم كوچك كردن پاھاي . نمود در حضور زنان پسندیده نمي

ورزیدند كھ اگر اندازة پاھاي عروس  داشتند و بھ قدري در این باره سختگیري مي محترم مي زنان را
شي با  فغفور كانگ. شد كرد، پیوند زناشویي فسخ مي اش اعالم داشتھ بود مطابقت نمي با آنچھ خانواده

  .آن را از میان برد» انقالب بزرگ«باالخره . این رسم درافتاد، اما توفیقي نیافت

ھاي  در زمستان روي پاچھ. پوشیدند ھا و شلوارھایي كھ تقریبًا ھمیشھ آبیرنگ بود مي ن نیمتنھمردا
در . رسید ھا گاھي بھ سیزده مي تعداد نیمتنھ. كردند ھاي اظافي بر تن مي بستند و نیمتنھ پیچ مي شلوار مچ

ھا را  بھار، نیمتنھ ولي با نزدیك شدن فصل. سراسر زمستان، این پوشاك را شب و روز بر تن داشتند
رسید و گاھي در زیر قبایي، كھ  ھا بھ كفل و احیانًا بھ زانو مي نیمتنھ. آوردند یكایك از تن بیرون مي

شد و،  ، تا زیر گردن بستھ مي ھا، با تكمھ جامھ. ماند پوشانید، از نظرھا مخفي مي سراسر قامت را مي
گویند  ، بلكھ مي»كسي چیزي را بھ جیب زد«ند گوی در چین نمي. بھ جاي جیب، آستینھاي فراخ داشت

زنان روستایي كھ در كارھا شریك . پوشید تقریبًا ھیچ كس پیراھن و زیر جامھ نمي» .بھ آستین زد«
پوشیدند، زنان شھري شلوار را در زیر دامن زنانھ از نظرھا نھان  مردان بودند مانند آنان شلوار مي

بندھا پستانھاي  اما با سینھ. كردند اي در بر مي ھاي پنبھ ن و نیز جامھھاي ابریشمی اینان جامھ. ساختند مي
ھاي چینیان  براستي جامھ. آوردند كشیدند، و با كمربندھا بھ كمرھاي خود فشار نمي خود را بھ بند نمي

مد پرستي بر زنان . تر از پوششھاي اروپاییان كنوني بود تر و خردمندانھ ھا سالمتر و راحت مرتبھ
مانست  ھاي ھمة طبقات شھري بھ یكدیگر مي جامھ. رسانید استیال نداشت و بھ زندگي گزند نمي چیني

  و، در طي نسلھاي

رسید، در جنس  در جامعة چیني، اگر تفاوتي از لحاظ پوشاك بھ نظر مي. ماند متمادي، تقریبًا ثابت مي
تا زنده است، لباسھایش از مد كس تردید نداشت كھ،  ھیچ. ھا بود، و نھ در ھیئت و آساي آنھا جامھ
  .افتد نمي

نھ الفبا داشت، نھ ھجي كردن، نھ دستور و . زبان چینیان بیش از جامة آنان متمایز و غیر متعارف بود
ترین ملت روي زمین توانستھ  عجب است كھ این كھنترین و پرجمعیت. ھنجار، و نھ طبقات و تقسیمات

شاید . اندازد، بھ سر برد ھ نونھاالن غرب را بھ زحمت مياست دیر زماني، بدون گرفتاریھاي زبان ك
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بتوان گفت كھ زبان چیني ھم روزگاري گرفتار صرف و اشتقاق و ازمنھ و وجوه فعلي و افراد و جمع 
ھر یك . بینیم توانیم بھ عقب برویم، اثري از این عناصر نمي ولي، تا جایي كھ ما مي. اسمي بوده است

تواند بھ صورت اسم یا  ابق محل خود در جملھ، و با تغییر لحن گوینده، مياز كلمات زبان چیني، مط
ھاي چیني از چھارصد تا ھشتصد واژة یك ھجایي دارند، ولي چون ھر  لھجھ. صفت یا فعل یا قید درآید

ھایي فراوان، كھ با  رساند، واژه شود و معاني متعدد را مي واژه با حركات و لحنھاي متفاوت ادا مي
» شي«. شصت و نھ معني دارد» اي«واژة . آید یابد، بھ وجود مي عالمت مكتوب نمایش مي 000،40

ھیچ زباني مثل زبان چیني در عین حال . كند بر بیست و نھ معني داللت مي» كو«بر پنجاه و نھ، و 
  .موجز و پیچیده و دقیق نیست

ان بھ دست آمده و بھ عصر در میان اشیایي كھ در ھون. خط چیني حتي از زبان چیني غریبتر است
آید كھ، صرف  بینیم ھمانند خط كنوني چین، و از این برمي ھایي مي سلسلة شانگ تعلق دارد، نوشتھ

نظر از خط مصري قدیم كھ ھنوز مورد استفادة معدودي از مردم قبطي است، خط چیني از ھمة خطھا 
. ترین جامعة بشري تعلق دارد ر جمعیتاز این گذشتھ فراموش نباید كرد كھ این خط بھ پ. تر است كھنھ

دار بھ یكدیگر پیام  ھاي دور، چینیان با ریسمانھاي گرده چنانكھ الئوتزه ذكر كرده است، در گذشتھ
اما محتمال احتیاج دین پیشگان بھ ثبت مطالب افسوني و حاجت سفالگران بھ تزیین . فرستادند مي

عالمتھاي اصلي خط چیني، كھ بھ . ود آیدظرفھا سبب شد كھ بتدریج نوعي خط تصویري بھ وج
تقریبًا دویست و چھارده عالمت از . رود رسد، بازماندة خط تصویري دیرین بھ شمار مي ششصد مي

، كمابیش در ھمة عالمتھاي خط چیني كنوني انعكاس یافتھ »عناصر سازنده«این عالیم، بھ عنوان 
حرفھاي كنوني عالمتھایي پیچیده ھستند . اند نامیده» اجزاي اصلي«است، و از این جھت، آنھا را 

نھ تنھا ھر كلمھ، . ھایي براي نمایش ساخت صوتي كلمات مركب از عناصر تصویري پیشین و افزوده
مدلول یك عالمت : كند داللت مي» اسب«یك عالمت بر . بلكھ ھر مفھوم براي خود عالمتي خاص دارد

  اسب با لكة سفید «ت دیگر دال است بر است، و یك عالم» اسب كھر با شكم سفید«دیگر، 

آواز «یك دھان و یك پرنده بر . است» روشنایي«اجتماع شكل خورشید و ماه نمایشگر . است» بامداد«
یك زن و یك دھان و عالمت اعوجاج بھ . داللت دارد» صلح«، و یك زن در زیر یك طاق بر »خواندن
ستیزه «یك زن با دو دھان بھ معناي » پرگو« ، و اجتماع یك زن و مرد بھ معناي»خطرناك«معناي 

  .است» زوجھ«، و اجتماع عالیم زن و جارو و طوفان بھ معناي »جو

پرستي چینیان تا عصر حاضر دوام آورده  از جھاتي، زبان چیني زباني ابتدایي است كھ بر اثر سنت
 000،40ن براي آموختن گویند كھ چینیا مي. خورد دشواریھاي آن بیش از مزایاي آن بھ چشم مي. است

كنند؛ اما عالمتھاي خط چیني در حكم الفبا  عالمت خط خود، از ده تا پنجاه سال وقت صرف مي
اندیشھ یا حتي  000،40رساند، و در میان ما ھم آموختن  اي را مي نیستند، بلكھ ھر یك از آنھا اندیشھ

یابیم كھ آموختن زبان چیني  ا، در ميھ با یاد آوردن این نكتھ. لغت مستلزم سالھا كوشش است 000،40
كند،  در زندگي روزانھ، سھ یا چھار ھزار عالمت چینیان را كفایت مي. نباید براي چینیان دشوار باشد

باالترین مزیت خط چیني این است كھ . و آموختن اینھا نیز، بھ مدد اجزاي اصلي، چندان دشوار نیست
مردم كره و ژاپن نیز قابل خواندن است و از این رو  است، براي) و نھ اصوات(چون معرف مفاھیم 

مزیت دیگر آن این است كھ مردم . رود زبان مكتوب مشتركي براي كشورھاي خاور دور بھ شمار مي
فھمند، بھ میانجي خط با یكدیگر ارتباط و  ھاي چین، با آنكھ معموال زبانھاي محلي یكدیگر را نمي ناحیھ

كنند، ولي  ھاي گوناگون چین ھر عالمت را بھ طرزھاي گوناگون تلفظ مي یھساكنان ناح. یابند اتحاد مي
در : آید، در زمان نیز صادق است این ویژگي ھمچنانكھ در مكان راست مي. رسند بھ معني واحدي مي

جریان نسلھا، كتابت بھ صورت نخستین خود باقي مانده است، حال آنكھ تكلم بھ دھھا لھجة محلي 
تواند كتابھایي را كھ دو ھزار سال پیش با این الفبا  امروز ھر چیني درس خوانده مي. منشعب شده است
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نگارش یافتھ است، مانند كاتبان كھن آنھا، قرائت و فھم كند، ھر چند كھ با تلفظي متفاوت از تلفظ آنان 
دید آمده در بحبوحة آشفتگیھا و دگرگونیھایي كھ در طرز بیان چیني پ. راند عالمتھا را بر زبان مي

كاري  است، ثبات خط چیني از طرفي سبب حفظ فرھنگ و اندیشة چین شده، و از طرف دیگر محافظھ
در نتیجھ، مفاھیم كھنھ پابرجامانده و در ذھنھاي . پرستي را در آن سرزمین تثبیت كرده است و سنت

ظ كرده و دیرپایي كتابت چیني، كھ در میان تغییر و تكامل ھویت خود را حف. جوانان راه یافتھ است
بھ اقتضاي این . رقابت ناپذیري از خود نشان داده است، توفیق بزرگي براي جھان فرھنگ بوده است

كتابت، سراسر جھان اشیا و افعال و كیفیات، تحت چند صد ریشھ یا جزء اصلي رده بندي شده است، 
مفاھیم زندگي و فرھنگ عالمت فرعي، اشكالي كھ ھمة  1500ھا و تقریبًا  و از تركیب این ریشھ

ھاي گوناگوني كھ ما  چندان نباید مطمئن باشیم كھ شیوه. دھد، بھ وجود آمده است بشري را نمایش مي
  .بریم، برتر از این شیوة بظاھر ابتدایي است ھاي خود بھ كار مي غربیان براي ثبت و ضبط اندیشھ

ھا و  اند مستقل و آزاد از لھجھ ستھالیبنیتز در سدة ھفدھم، و دونالد راس در عصر حاضر خطي خوا
زبان گفتاري، خطي كھ بتواند افكار انساني را بھ صورتي كھ براي ھمة اقوام و ملل روشن و قابل فھم 

چنین خطي ھم اكنون در خاور دور وجود دارد و صد نسل و ربع جمعیت زمین را . باشد ثبت كند
جھان باید نوشتن خط چیني را : ع استحكم انسان خاور دور منطقي و قاط. وحدت بخشیده است

  .بیاموزد

III –  زندگي عملي  

  كشتزارھا .1

  ریاضت در روستاھا –خوراك  –چاي  –ھا  فراورده –ھاي كشتكاري  شیوه –فقر برزگران 

ھاي مردم این سرزمین و تجمالت  در بازپسین تحلیل، سراسر ادب متنوع چیني و تمام دقایق اندیشھ
كشتزارھا بھ خودي خود . یابیم كشتزارھاي حاصلخیز آن سرزمین ميزندگي چیني را مرھون 

نخستین . از این رو باید رنجبران كشتكار را سنگھاي زیرین جامعة چیني بدانیم. شوند حاصلخیز نمي
ھا و ددان و حشرات و خشكسالي و سیل و شوره و سرما جنگیدند  ساكنان چین قرنھا با جنگلھا و بیشھ

اگر مدت . البتھ این مبارزه ھر چند گاه از نو تكرار شد. اور سرزمیني پربار آفریدندتا از بیاباني پھن
، و اگر سالي چند زمین را بھ ماند نميكردند، جز بیابان چیزي  پروا قطع مي یك قرن درختان را بي

بنابر این، مبارزة چینیان با طبیعت، سخت و . گردید گذاشتند، دوباره جنگلپوش مي وا مي حال خود
. بردند تاختند و محصول را بھ غارت مي از این گذشتھ بربریان نیز گاه بھ گاه پیش مي. آور بود  رنج

دھند، پس برزگران چیني ناچار از آن بودند كھ براي حفظ خود گرد آیند، اجتماعاتي كوچك تشكیل 
  .ھاي خود دیوار كشند، مشتركًا بھ كشتكاري پردازند، و شبھا در مزارع پاس دھند دور دھكده

معموال با بیل و گاه گاھي باخیش، . ھاي كشتكاري چیني كھ تا كنون دوام آورده است ساده بود شیوه
راي تقویت ب. خیشھاي آنان در ابتدا از چوب، و سپس از سنگ و آھن بود. كردند زمین را شخم مي

بردند، و از گرد آوردن فضوالت  یافتند، بھ كار مي زمین، ھر گونھ كود طبیعي كھ در دسترس مي
ھاي  از دیر باز، براي نقل آب رودھا بھ مزارع برنج و ارزن، ترعھ. سگان و آدمھا ھم ابایي نداشتند

  یا بھ آیش متوسل  آنكھ كود مصنوعي بھ كار برند كندند و، بي ھاي سخت مي بیشمار در دل صخره
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براستي چینیان بیش از ھر قوم دیگر . داشتند نصف اراضي خود سالیانھ دو یا سھ بار محصول برمي
  .گرفتند از زمین بھره برمي

كردند، بلكھ شراب ھم  با برنج نھ تنھا تغذیھ مي. كاشتند ارزن و برنج را بیش از گندم و جو مي
. نوشابة مطلوب آنان چاي بود. بردند اعتدال را از یاد نمي ولي برزگران، در باده نوشي،. ساختند مي

در ابتدا بھ عنوان دارو بھ كار . شد صرف نظر از برنج، چاي بیش از ھر گیاه دیگر كاشتھ مي
رفت، ولي بتدریج مورد رغبت عموم قرار گرفت و در اوان دودمان تانگ در شمار صادرات آمد  مي

در قرن پانزدھم، خاور دور سراسر مست زیبایي مراسم . ادو حتي پا بھ جھان شعر و شاعري نھ
كردند و، براي  در جستجوي انواع جدید چاي تالش مي) صاحبدالن(اپیكور مشربان . نوشي بود چاي

در كشت سبزیھا و بقوالتي از قبیل لوبیا و . داشتند نوشي برپا مي تعیین بھترین چاي، مسابقات چاي
. كوشیدند ھاي دیگر نیز مي از و سیر، و انواع بسیار از توت و میوهباقال، و چاشنیھایي مانند پی

گاو و گاومیش گاھي براي شخمزني مورد استفاده قرار . روستاییان بھ گوشتخواري عادت نداشتند
ماھي خوراك . رسید گرفت، و گوشت خوك و طیور خانگي معموال براي خوراك بھ مصرف مي مي

قوت غالب تھیدستان مركب از برنج خشك و چند نوع . شد وب ميعمدة انبوھي از جمعیت كشور محس
جستند و  مردم مرفھ از گوشت خوك و طیور بھره مي. رشتة خوراكي و سبزیھاي گوناگون بود

در مھمانیھاي پرزرق و برق پكن صد نوع خوراك مرغابي . مخصوصًا بھ گوشت مرغابي مایل بودند
از این رو، مردم از باقال شیر و . آمد غ بسختي بھ دست ميمر شیر گاو و تخم. یافت بھ سفره راه مي

آشپزي بھ صورت یكي از ھنرھاي زیبا درآمده بود، و آشپزان از مواد متنوع استفاده . گرفتند پنیر مي
زدند؛  ھاي پرندگان دستبرد مي كندند؛ براي پختن آشھاي لذیذ، بھ النھ علفھا و جلبكھا را مي: كردند مي

و بال كوسھ ماھي و اندرونة ماھي و پوستة ملخ و حشرات و كرم ابریشم، و گوشت  از تخم پرندگان
توانگران سخت خوراك دوست و . ساختند اسب و قاطر و مار آبي و گربھ و سگ غذاھاي لذیذ مي

شكمباره بودند، و اگر چھل نوع غذا در سفره داشتند و در ھر وعده سھ یا چھار ساعت را بھ خوردن 
  !چھ عجب گذراندند، مي

برزگر چیني . خواستند بیگمان تھیدستان براي صرف دو وعده غذاي روزانة خود این اندازه وقت نمي
كشید، جز در مواردي معدود، از خطر گرسنھ ماندن ایمن  در سراسر عمر، با تمام زحمتي كھ مي

را در دستھاي خویش ھا  پذیر را قبضھ، و سرمایھ  زورمندان و زیركان تقریبًا ھمة زمینھاي كشت. نبود
تي، دولت زمینھا را میان برزگران  ھوانگ گاھي، مثال در عصر سلطنت شي. متمركز كرده بودند

در روزگاران كھن، . انجامید اما عدم مساوات طبیعي انسانھا مجددًا بھ تمركز ثروت مي. كرد تقسیم مي
. گرفت ضي قابل كشت پیشي ميولي افزایش جمعیت از توسعة ارا. بیشتر برزگران داراي زمین بودند

  از این رو، در طي قرنھا، 

رسید، و بسیاري از مردم روزانھ با حدود دو سنت  یك خانوادة متوسط چیني بھ ھشتاد و سھ دالر نمي
چینیان، در جریان بیست قرن، . كردند، و سالي نبود كھ خلق كثیري از گرسنگي ھالك نشوند اعاشھ مي

اوال : توان این قحطیھا را معلول عواملي چند دانست مي. بھ خود دیدند بھ طور متوسط سالي یك قحطي
ثانیًا محصوالت تولید فالحتي فزوني . برزگران تا مرز مرگ مورد استثمار، و فاقد اندوختھ بودند

آمد، بھ علت محدودیت وسایل حمل و نقل، صدور  ثالثًا چون خشكسالي در یك ناحیھ پدید مي. داشت
عمال دیگري كھ، ھمانند ظلم مالكان . یافت زده امكان نمي ھاي پر نعمت بھ ناحیة قحطي آذوقھ از ناحیھ

رود ھوانگ ھو، كھ . كرد، طغیان رودھا بود واجحاف باجگیران، برزگران را از ھستي ساقط مي
شد، صدھا دھكده را بھ  نامند، گاه بھ گاه از مسیر خود منحرف مي مي» بدبختي چین«چینیان آن را 

  . گردانید آبي و خشكسالي مي برد، و صدھا كشتزار دوردست را دچار بي آب ميزیر 
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آنچھ آدم در این «: پذیرفتند، و مثلي زبانزد آنان بود برزگران این نكبتھا را با طاقت و سرسختي مي
. كردند، اما تند كار نبودند سخت كار مي» .زندگي گذران الزم دارد، یك كاله و یك كاسھ برنج است

دارد و، با صدا و خطر و سرعت  ینھاي دقیق و پیچیدة امروزي را، كھ انسان را بھ شتاب واميماش
. پرداختند برزگران در ھمة ایام ھفتھ بھ كار مي. رساند، در اختیار نداشتند خود، بھ اعصاب او گزند مي

سایر ایام تیرة یافتند و بھ  مجال استراحت مي» جشن فانوس«و » جشن سال نو«فقط در جشنھایي مانند 
كرد و زمینھاي  ھنگامي كھ زمستان چھرة عبوس خود را پنھان مي. بخشیدند سال رنگ و شور مي

گردید، برزگران بار دیگر براي كشتكاري بھ مزارع  برف خورده در زیر بارانھاي بھار نرم مي
ده بھ ارث برده ھاي دوردست فراموش ش ھاي پرامیدي را كھ از گذشتھ شتافتند و ترانھ كوچك خود مي

  .دادند بودند، سرخوشانھ سرمي

  فروشگاھھا -2

پول و  –بازرگانان  –ھا  راھھا و ترعھ –باربران  –اصناف  –ھا  كارخانھ –ابریشم  –كارھاي دستي 
  تورم پول كاغذي –ھا  سكھ –برگ اعتبار 

تا سدة ھجدھم كھ اروپا بھ صورتي صنعتي درآمد، ھیچ سرزمین از لحاظ صناعت بھ پاي چین 
ھا بازار صنایع دستي، و در شھرھا  ھر چھ در تاریخ چین بھ عقب رویم، باز، در خانھ. رسید نمي

نان سازي بودند، و ھر دو بھ دست ز بافي و ابریشم صنایع اصلي، پارچھ. بینیم بازار تجارت را گرم مي
بافتن قماش ابریشمین از فنون دیرین چین بود و حتي در ھزارة . شدند ھا یا كارگاھھا اداره مي در كلبھ
  كردند و  چینیان با برگ توت، كرم ابریشم را تغذیھ مي .داشتم رونق  دوم ق

كرم ابریشم بھ وزن یك  700000آوردند؛ بھ بركت مواد غذایي برگ توت،  شگفت بھ دست مينتایجي 
كرم پروران كرمھا را در . یافتند پوند مي 9500، پس از چھل و دو روز وزني برابر )گرم 453(پوند 

در آب ھاي ابریشم را  سپس پیلھ. ھاي آن پیلھ بتنند دادند تا در كناره چادرھاي كوچك حصیري قرار مي
تابیدند، و سرانجام با نخ ابریشم، ماھرانھ،  كردند و مي انداختند و ابریشم را از آنھا جدا مي جوش مي

اما آنان كھ كرم  .تندساخ ميھاي مزین و گرانبھا  براي ثروتمندان جھان، انواع لباس و فرشینھ و پارچھ
  !اي بر تن داشتند بافتند، خود جامة پنبھ ھاي ابریشمین مي پروردند و پارچھ ابریشم مي

آمد، در دكانھاي شھرھاي چین بھ  ھا فراھم مي قرنھا قبل از میالد، محصوالت ابریشم كھ در خانھ
رگران و كارفرمایان بھ م، در شھرھا اصنافي مركب از كا ق 300در نتیجھ، حتي در . رسید فروش مي
اندر كار صناعت ابریشم بودند، پرشد، و  بر اثر ازدیاد دكانھا، شھرھا از كساني كھ دست. وجود آمد

: نویسد ماركوپولو مي. چین در عصر قبالي قاآن از لحاظ صنعت با اروپاي قرن ھجدھم برابري كرد
ارگاه بھ ده یا پانزده یا بیست و در براي ھر صنعتي ھزار كارگاه وجود دارد، و عدة كارگران ھر ك«

زنند، بلكھ برعكس با  ھا خود دست بھ كار نمي صاحبان توانگر این دكھ… . رسد مواردي بھ چھل مي
این اصناف، مانند سازمانھاي منظم صنعتي امروزي، » .پردازند ھایي آراستھ بھ خودنمایي مي قیافھ

كردند و گاھي، براي  كار و قیمتھا را تنظیم ميساختند و دستمزدھا و ساعات  رقابت را محدود مي
كاري اصناف و  توان گفت كھ محافظھ مي. شدند جلوگیري از پایین آمدن قیمتھا، مانع توسعة تولید مي

متابعت آنان از پیشینیان، انقالب صنعتي چین را، كھ تنھا در این اواخر بر اثر گسستن ھمة قیود كھن 
  .و علم را از پیشرفت بازداشت در گرفت، مدتھا بھ عقب انداخت
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اصناف از اختیارات فراواني كھ مردم مغرور مغرب زمین روزگاري بھ دولت واگذاردند، برخوردار 
گذاشتند و، بھ قصد حل و  كردند و منصفانھ بھ موقع اجرا مي بودند، چنانكھ براي خود قوانیني وضع مي

، ھیئتھایي مركب از دو عدة متساوي از فصل اختالف كارگران و كارفرمایان و تقلیل اعتصابھا
بر روي ھم، اصناف . گماردند دادند و بھ رفع مشكالت مي نمایندگان كارگران و كارفمایان تشكیل مي

شدند، و چینیان در  چیني دستگاھھاي مستقل و خودمختاري براي رتق و فتق امور صناعت شمرده مي
را از پیوند با اقتصاد متمركز دولتي » بندوبار بي اقتصاد«پرتو آنھا توانستند، برخالف ما، نظریة 

این سازمانھاي صنفي تنھا بھ بازرگانان و صاحبان صنایع و كارگران اختصاص . بركنار نگاه دارند
حتي . گرفتند تري از قبیل سلماني و باربري و آشپز را ھم دربر مي وران افتاده نداشتند، بلكھ پیشھ

اقلیت كوچكي از . بردند د و از مقررات سازمان خود سخت فرمان ميگدایان میان خویش اخوتي داشتن
بردند و  كارگران شھري برده بودند و در تمام عمر یا سالیان معین در خدمت خداوندان خود بھ سر مي

اي چند  دختران و یتیمان را در مواقع قحط و غال بھ سكھ. پرداختند معموال بھ كارھاي خانگي مي
اما چین، در زمینة بردگي، . ان در ھمھ حال حق فروش دختران خود را داشتندفروختند، و پدر مي
اكثر كارگران، افرادي آزاد یا اعضاي سازمانھاي صنفي بودند؛ . گاه بھ پایة یونان و روم نرسید ھیچ

  بیشتر برزگران براي خود زمیني داشتند و در اجتماعات

  .كردند خودگرداني ميروستایي، كھ چندان زیر نفوذ حكومت مركزي نبود، 

ھاي مجروح و پینھ بستة  باربران بردبار تخت روانھا را بر شانھ. شد كاالھا بر پشت انسان حمل مي
گذاشتند و بارھا یا سطلھاي  بردند یا چوبي بر پشت گردن مي نھادند و بھ اینسو و آنسو مي خود مي

بھاي . كشیدند را بھ وسیلة خر یا آدم ميگاریھا . كردند آویختند و حمل مي سنگین را بھ دو طرف آن مي
آدم بھ قدري نازل بود كھ استفاده از دامھا و وسایل ماشیني مقرون بھ صرفھ نبود، و سادگي وسایل 

، كھ اروپاییان 1876در سال . كرد ھا را ایجاب نمي حمل و نقل ابتدایي ھم توسعھ و اصالح جاده
گھاي و ووسونگ كشیدند، چینیان دھان بھ اعتراض كیلومتري بین شان 16آھن  نخستین بار یك راه

اعتراض چنان شدت یافت كھ حكومت چین ناگزیر ! بیند آھن آسیب مي گشودند كھ روح زمین از راه
تي و قبالي قاآن، شاھراھھایي  ھوانگ در عصر شي. آھن را خرید و وسایل آن را بھ دریا ریخت راه

 2.5معموال خیابانھاي شھرھا بیش از . نده است، ساختھ شدسنگفرش، كھ اكنون فقط آثار آنھا بھ جا ما
خورد، و برخي از آنھا، مانند  در ھر سو پلھاي بسیار بھ چشم مي. متر عرض نداشت و آفتابگیر نبود

كیلومتر ترعھ، كھ مانند خیابانھا محل تردد مردم  000،400. نمود ، سخت زیبا مي»كاخ تابستاني«پل 
 300كھ در سال » ترعة بزرگ«. رفت آھن بھ شمار مي بود، جانشین راه و حمل كاالھاي بازرگاني

 1050تسین كشیده شد و در عصر قبالي قاآن پایان پذیرفت، داراي  ین چو و تي میالدي بین ھانگ
كیلومتر درازا بود، و ھیچ یك از شاھكارھاي مھندسي چین، جز دیوار بزرگ، از حیث عظمت بھ گرد 

كردند، و نھ تنھا وسیلة حمل و نقل ارزاني  بسیار روي رودھا رفت و آمد مي زورقھاي. رسید آن نمي
  .دادند شدند، بلكھ ھزاران ھزار بیخانمان را در خود خانھ مي محسوب مي

از نظر جامعھ، . گذرانند چینیان بھ بازرگاني رغبت فراوان دارند و ساعات متمادي را بھ داد و ستد مي
غفورھاي دودمان ھان بر درآمد تاجران خراج عظیم بستند و آنان را بازرگاني كاري پست است، و ف

ھمچنانكھ زنان مغرب زمین كفشھایي . ھا بازداشتند ھاي ابریشمین و نشستن در ارابھ از پوشیدن جامھ
كردند تا ھمھ بدانند كھ  پوشیدند، مردم درس خواندة چین نیز ناخنھاي خود را كوتاه نمي با پاشنة بلند مي

در میان چینیان مرسوم بود كھ دانشوران و . نیستند و بھ كارھاي بدني اشتغال ندارند» دستكار«آنان 
معلمان و كارمندان رسمي را طبقة اول، كشاورزان را طبقة دوم، صنعتگران را طبقة سوم، و 

یرا از ترند، ز گفتند كھ بازرگانان از ھمة مردم فرومایھ مي. بازرگانان را طبقة چھارم اجتماع بشمرند
. با این حال، سوداگران چیني با توفیق رفیق بودند. اندوزند طریق مبادلة دسترنج دیگران مال مي
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رساندند، و باالخره كارشان بھ  ھاي چین را بھ ھمة زوایاي آسیا مي ھاي كشتزارھا و كارخانھ فراورده
لیاتھاي سنگین، و داد و اما تجارت داخلي از ما. جایي رسید كھ حكومت بر قدرت مالي آنان تكیھ زد

با اینھمھ، سوداگران چیني از آبھاي . گیران و دریازنان در امان نبود ستد خارجي از مزاحمت گردنھ
النھرین  گذشتند و امتعة خود را بھ ھند و ایران و بین شبھ جزیرة مالھ یا راھھاي كاروانرو تركستان مي

اي چیني و كاغذ و ھلو و زردآلو و باروت و ورق ابریشم و چاي و ظرفھ. بردند و سرانجام بھ روم مي
  .بازي صادرات عمده، و علوفھ و شیشھ و ھویج و بادام زمیني و تنباكو و تریاك واردات چین بود

رسید، بھ یكدیگر وام یا  بازرگانان چیني، با بھرة ھنگفتي كھ بھ حدود سي و شش درصد مي. كرد مي
رباخواران در وام دادن خطر . معمول یونان و روم بیشتر نبوددادند، اما این نرخ از نرخ  اعتبار مي

ولي مردم، جز در وقت وام گرفتن، بھ . گرفتند خواستند و مي كردند و، در مقابل، بھرة كالن مي مي
در ابتدا صدف و » .شوند دزدان بزرگ صراف مي«: نھادند، و مثلي زبانزد آنان بود آنان حرمتي نمي

با این وصف، قدیمترین مسكوكات فلزي چیني حداقل بھ . رفت پول بھ كار ميچاقو و ابریشم بھ جاي 
ھاي  در عصر دودمان چین، طال معیار رسمي پول چین گردید، ولي سكھ. رسد م مي قرن پنجم ق

پس از آنكھ مسكوكات  .نشستشد، بتدریج بھ جاي طال  ارزش، كھ از تركیب مس و قلع ساختھ مي كم
عصر ووتي، كھ مركب از نقره و قلع بود، مورد تقلید جاعالن قرار گرفت، چندگاھي نوارھاي چرمین 

ھمان طور كھ . سانتیمتر طول داشت، مقدمة پول كاغذي بود این نوارھا، كھ در حدود سي. رواج یافت
نیز تولید مس چین نتوانست پایاپاي  807كفایت موجود نیست، در سال  در عصر ما طال بھ قدر

تسونگ فرمان داد  ین پس، پول مسي كم شد، و فغفور شي. مبادالت روزافزون بازرگاني افزایش یابد
چینیان آن زمان، . كھ مردم تمام پولھاي مسي خود را بھ حكومت بسپارند و در مقابل آن رسید بگیرند

طبي بھ استقبال مشكالت مالي خود رفتند،  ، با شوخ1933ند امریكاییان در سال بحراني كھ ظاھرًا ھمان
از رواج افتاد، ولي اختراع » پول پرنده«پس از رفع این بحران، . نامیدند» پول پرنده«این رسیدھا را 

میالدي ایالت نیم مستقل  935در حدود . چاپ مھري حكومت را بھ تھیة پول كاغذي برانگیخت
در عھد دودمان سونگ، بر . حكومت مركزي در چانگان پول كاغذي صادر كرد 970وان، و در سچ

ماركوپولو دربارة ضرابخانة قبالي قاآن چنین . اثر تورم پول كاغذي، جمع كثیري ورشكستھ شدند
توان گفت كھ وي، با داشتن  ضرابخانة فغفور در شھر خانبالغ واقع است، و بحق مي«: نویسد مي

سپس » !سازد نھ، رمز كیمیاگري را كامال در اختیار دارد، زیرا بھ این وسیلھ پول ميضرابخا
داشت، جریان ساختن كاغذ پوست از  ماركوپولو، با آب و تابي كھ ھمشھریھاي او را بھ استھزا وامي

چنین بود . كردند گوید كھ مردم چگونھ آن را بھ جاي طال قبول مي دھد و مي درخت توت را شرح مي
  .اندازد شود و اقتصاد جھان را بھ خطر مي غاز كار پول كاغذي كھ ھنوز گاه بھ گاه دچار تورم ميآ

  اختراع و علم -3

ریاضیات  –جغرافیا  –ندرت اكتشافات صنعتي  –قطبنما  –استعمال آن در آتشبازي و جنگ  –باروت 
  بھداشت –پزشكي  –اختر شناسي  –شوي  فنگ –فیزیك  –

دودمان تانگ اختراع كردند، ولي، از سر خرد، مدتھا آن را فقط در آتشبازي بھ باروت را در عصر 
از آن نارنجك ساختند و در جنگ استعمال ) میالدي 1161(در عصر دودمان سونگ . كار بردند

اعراب، بر اثر تجارت با چینیان، شوره را كھ عنصر اصلي باروت است شناختند و آن را . كردند
. سپس آن را مورد استفادة نظامي قرار دادند و رمز آن را بھ غرب رسانیدند. خواندند» برف چیني«

گویا بیكن، در نتیجة مطالعة معارف . راجر بیكن نخستین اروپایي است كھ از باروت نام برده است
  .اعراب یا آشنایي با دو روب روكي كھ در آسیاي میانھ سیاحت كرده بود، باروت را شناخت
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اگر بتوان سخن مورخان چیني را باور داشت، در عصر . دمت باروت بیشتر استقدمت قطبنما از ق
، امیر چو، بھ قصد راھنمایي فرستادگان كشورھاي )م ق 1078- 1115(سلطنت فغفور چنگ وانگ 

گویند كھ این امیر بھ ھیئتي از این . گشتند، قطبنما را اختراع كرد بیگانھ كھ بھ مملكت خود باز مي
رود كھ  احتمال بسیار مي. »سوزني رو بھ جنوب«ارابھ تقدیم داشت، ھمھ مجھز بھ فرستادگان پنج 

چینیان باستان خواص مغناطیسي سنگ آھنربا را شناختھ باشند، ولي مسلمًا این سنگ فقط براي تعیین 
در كتاب تاریخي قرن پنجم میالدي، سونگ شو، از سوزن . شد جھت ساختمانھاي معابد استعمال مي

آن را، كھ بر گذشتگان ) 139فت (شناس  ھنگ ستاره نام آمده، و گفتھ شده است كھ چانگ مغناطیسي
شاید (در یكي از آثار اوایل قرن دوازدھم آمده است كھ دریانوردان بیگانھ . معلوم بود، باز شناخت

ر كردند، سوزن مغناطیسي را مورد استفاده قرا ، كھ بین سوماترا و كانتون ترددد مي)مالحان عرب
دادند، و این اولین بار است كھ از سوزن مغناطیسي بھ عنوان یكي از وسایل دریانوردي سخن 

، براي نخستین بار در یكي از اشعار گویودو پروون از 1190در اروپا، در حدود سال . رود مي
  .آید قطبنما نام بھ میان مي

توان چینیان را مردمي  باز نميبا وجود قطبنما و باروت و كاغذ و ابریشم و چاپ و ظرفھاي چیني، 
در ھنر مبتكر بودند و آثاري كھ از حیث ظرافت و كمال در اعصار و اقالیم . صنعتگر و مخترع شمرد

ھاي اقتصادي و صنعتي كھنسال خود  ، بھ شیوه1912اما، تا سال . دیگر نظیر نداشت، بھ وجود آوردند
آور  ي كھ سرعت كار انسان را بھ صورتي سرساماینان نسبت بھ افزارھا و دستگاھھای. اكتفا ورزیدند

باال برده و نیمي از مردم را ثروتمند و نیمي دیگر را از كار بیكار گردانیده است، بھ دیدة حقارت 
با آنكھ . چینیان یكي از اولین اقوامي بودند كھ ذغال سنگ را براي سوخت بھ كار بردند. نگریستند مي

كردند، براي بھبود و تسھیل  م آن را بھ مقدار كم استخراج مي ق 122ھاي دور و حتي در  در گذشتھ
ھر چند . اي تعبیھ نكردند و بیشتر منابع معدني را دست نخورده گذاشتند كار رنجبران كانھا ھیچ وسیلھ

نھ . دانستند، بھ خریدن شیشھ از ھمسایگان مرزھاي باختري خود خرسند بودند سازي مي كھ شیشھ
از شروع دودمان ھان تا پایان . ساختند اي مي تنھا میخھاي ناتراشیده. پیچ و مھرهساعت داشتند و نھ 

كار دودمان منچو، یعني مدت دو ھزار سال، حیات صنعتي چین دگرگون نشد، چنانكھ اروپا ھم از 
  زمان پریكلس تا عصر انقالب صنعتي، در زمینة

  .صنعت تغییري نكرد

نگ قدیم را بر رشد ھراس انگیز و مھیج علم و حكومت چین حكومت آرام و بیدغدغة صنعت و فرھ
چینیان دو قرن قبل از میالد . پول ترجیح داده و كمتر در ترقي فنون مادي زندگي كوشیده است

. كتابھایي گرانبھا دربارة كشاورزي و پرورش كرم ابریشم نوشتند و در جغرافیا بسیار پیش رفتند
كھ عمرش از صد گذشت، كتابي دربارة جبر و ھندسھ از ، )م ق 152فت (ریاضیدان، چانگ تسانگ 

. بار در این كتاب آمده است دانیم، مفھوم كمیت منفي براي اولین تا جایي كھ ما مي. خود باقي گذاشت
را تا شش رقم اعشاري محاسبھ، و مغناطیس یا ) ;960(تسوچونگ چیھ ارزش صحیح عدد پي 

. براي ساختن اشیاي خودرو دست بھ آزمایشھایي زد را اصالح كرد، و بھ قولي» سوزن جنوبنما«
با اینھمھ، علم فیزیك چین در برابر خرافات  .ساختنگار  میالدي زلزلھ 132چانگ ھنگ در سال 

ریاضیدانھاي چیني ظاھرًا جبر را از ھندیان فرا  .كردكمر خم » یین«و » یانگ«و » فنگ شوي«
اخترشناسان عصر . گرفتند و خود، بر اثر نیاز بھ پیمایش اراضي، علم ھندسھ را بنیاد گذاردند

در گاھشماري . اھشماري چین را تنظیم كردندكنفوسیوس خسوف و كسوف را بدرستي محاسبھ، و گ
چون این دوازده ماه . چین، روز دوازده ساعت است، سال دوازده ماه، و آغاز ھر ماه بر آمدن قمر

. افزودند شد، در برخي از سالھا، یك ماه بر دوازده ماه مي قمري با فصول و سال شمسي منطبق نمي
دادند و زمان جشنھاي خود را از روي اوضاع  ن وفق ميچینیان زندگي زمیني خود را با حركات آسما
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نظام اخالقي جامعھ را نیز وابستة حركات سیارات و وضع ثوابت . كردند خورشید و ماه تعیین مي
  .دانستند مي

اي از اطالعات تجربي و خرافات رایج بود، قبل از اختراع خط پدید آمد و،  پزشكي چین، كھ مجموعھ
در عھد دودمان چو، دولت، براي . اط یوناني، طبیباني حاذق بھ بار آوردمدتھا پیش از عصر بقر

داد و آنان را كھ از عھدة امتحانات بر  كساني كھ قصد طبابت داشتند، ھر سالھ آزمایشھایي ترتیب مي
م، یكي از  در قرن چھارم ق. گردانید آمدند، بر حسب لیاقتشان، از حقوقي ماھانھ برخوردار مي مي

ولي، بر اثر مشاجراتي . فرمان داد كھ كالبد چھل بزھكار مقتول را بشكافند و تشریح كنندحكام چین 
در قرن دوم، چانگ . نظري كھ در این باره در گرفت، كالبدشكافي ادامھ نیافت و راه علم مسدود شد

چونگ نینگ در زمینة پرھیز غذایي و انواع تب بھ نوشتن رساالتي پرداخت كھ مدت ھزار سال در 
اي در باب جراحي منتشر كرد و،  در قرن سوم، ھواتو رسالھ. مدارس بھ عنوان درسنامھ بھ كار رفت
متأسفیم كھ بر اثر . آورد، عملھاي جراحي را رواج بخشید با ساختن شرابي كھ بیھوشي كامل مي

 میالدي، وانگ شوھو رسالة مھمي 300در حدود ! حماقت تاریخ، نسخة این شراب ناپدید شده است
  .دربارة نبض انتشار داد

  در اوایل قرن ششم، تائو ھونگ چینگ شرح مفصلي دربارة ھفتصد و سي داروي چیني نوشت؛

در . صد سال بعد، چائو یوان فانگ در زمینة بیماریھاي زنان و كودكان اثر مھمي بھ وجود آورد
ارشھاي دقیق پزشكي المعارفھاي طبي، و در عھد دودمان سونگ گز عصر دودمان تانگ انتشار دایرة

كساني كھ نزد طبیبان . در دورة فغفورھاي سونگ یك دانشكدة پزشكي تأسیس شد. رواج گرفت
داروھاي چیني بسیار . شدند كردند، اكثرًا بر رموز طبابت دست یافتند و خود طبیب مي شاگردي مي

پزشكان چیني در . سھ قرن پیش، یك داروفروش روزانھ ھزار دالر فروش داشت. متنوع و فراوان بود
ورزیدند و ده ھزار نوع تب و بیست و چھار نوع ضربان  آمیز مي تشخیص امراض اھتمامي مبالغھ

زدند، و شاید این نكتھ را از ھندیان  كوبي مي براي درمان بیماري آبلھ، دست بھ مایھ. شناختند نبض مي
دمان مینگ در چین شایع شده و، در براي معالجة سیفلیس، كھ احتماال از اواخر عھد دو. آموختھ بودند

اي از عوارض وخیم خود مصونیت طبیعي بخشیده بود، جیوه بھ كار  نتیجھ، چینیان را در مقابل پاره
در شھرھا، . ولي بھداشت عمومي و پزشكي پیشگیري و جراحي در چین كمتر پیش رفتند. بردند مي

حتي بعضي از شھرھا از تأمین آب . بود مجاري ھرز آب یا اصال وجود نداشت یا بھ صورتي ابتدایي
  .ماندند ھاي ھر جامعة منظم است، باز مي پاك و دفع فضوالت، كھ از نخستین وظیفھ

شدند، و  اما شپش و حشرات موذي بفرواني یافت مي. صابون یكي از كاالھاي تجملي و كمیاب بود
وسي بود، خود را بھ خاریدن و خاراندن چینیان افتاده حال، از دیر باز، با آرامشي كھ زادة آیین كنفوسی

تي تا عھد ملكھ تزو شي، ھمانند طب اروپا از  ھوانگ عادت دادند؛ علم پزشكي چین از عھد فغفور شي
مسیحیت طب اروپایي را ھمراه خود بھ چین . عصر بقراط تا عصر پاستور، پیشرفت محسوسي ننمود

ل خود و گیاھان دارویي در صدد معالجة بیماریھا ھاي كھنسا برد، ولي بیماران چیني ھمواره با شیوه
  .اند برآمده، و تنھا در جراحي از روشھاي اروپایي سود جستھ

IV - دیني كھ دستگاه روحاني ندارد  

اكسیر  –آیین تائو  –آیین كنفوسیوس  –نیاپرستي  –آسمان پرستي  –گرایي  جان –خرافات و شكاكیت 
  علل شكست آن در چین –مسیحیت  –آیین اسالم  –لتقاط ادیان تساھل دیني و ا –آیین بودا  –زندگي 
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دھد  تاریخ گواھي مي. بنیاد جامعة چین علم نبود، معجون بیھمتا و غریبي از دین و اخالق و فلسفھ بود
كھ ھیچ قومي چنین موھوم پرست و در عین حال شكاك، چنین پرھیزگار و در عین حال عقل گراي و 

نیان از سلطة روحانیان فارغ، ولي، مانند ھندوان، اسیر خدایان و در عین چی. دنیا طلب نبوده است
براي توجیھ این . اي نداشتند ور از بركت ایشان بودند، و از این رو در بین اقوام دیگر نمونھ حال بھره

نظیر است قایل شویم، و از  تناقضات، باید از طرفي براي فیلسوفان چیني نفوذي كھ در تاریخ بي
  .یگر فقر مردم چین را چشمة پایان ناپذیر تخیالت امیدپرور بشماریمطرف د

چینیان جان گراي بودند و مظاھر طبیعت را . دین ابتدایي چین از ادیان سایر اقوام ابتدایي متفاوت نبود
پرستیدند؛ شاعرانھ، زمین و نیروي زایندة آن را حرمت  پنداشتند و از سر ترس آنھا را مي جاندار مي

  نھادند و آسمان را، كھ بھ  مي

نگریستند؛ باد و رعد و درخت و كوه و  آمیختھ بھ خوف ميگرفت، با تعظیمي  خود با زمینیان تماس مي
ولي نیروي زایندگي و بالندگي زمین را بیش از عوامل . دادند اژدھا و مار را مورد پرستش قرار مي

آمیختند تا مادر  رقصیدند و با ھم مي دختران و پسران در جشنھاي بھاري مي. كردند دیگر تقدیس مي
در آن روزگاران، دین و دربار جدایي نداشتند و، چنانكھ از . ایایي باشندزمین را سرمشق باروري و ز

آید، شاھان پارسایاني كشوردار بھ شمار  گزارشھاي جانپرور مورخان سختكوش عصرھاي بعد بر مي
  .رفتند، و قھرمانیھاي ایشان ھمواره با دعا ھمراه، و بھ تأیید خدایان مؤید بود مي

ن، آسمان و زمین دو نیمھ از جھاني یگانھ، و مانند مرد و زن، خواجھ و بنا بر االھیات ابتدایي چی
تكاپوي آسمان و سلوك اخالقي انسان با یكدیگر ھمبستگي . ، ھمبستھ بودند»یین«و » یانگ«خادم، و 

قانون اخالق، ھمچون نظم . دارند و ھر دو بر نظام كلي و ضروري تائو یا صراط آسماني استوارند
ھماھنگي جزء با كل است، و خداي متعال ھمین آسمان توانمند است، ھمین نظام  ستارگان، ھمانا

اخالقي است، ھمین انتظام آسماني است كھ انسانھا و چیزھا را در بر گرفتھ و میان فرزندان و والدین، 
زنان و شوھران، خادمان و خواجگان، خواجگان و فغفورھا، و فغفور و آسمان مناسباتي در خور 

مردم سادة چین بھ این . چنین مفھومي از خدا، مفھومي مبھم ولي عالي است. گردانیده استبرقرار 
پرستیدند، و فیلسوفان او را مجموع  دادند و او را مي نام داشت، تشخص مي) آسمان(ین  خدا، كھ تي

 در جریان زمان، ھر چھ فلسفھ پیشتر رفت،. شمردند تشخص آسمان و زمین و انسان مي نیروھاي بي
  .تشخص خواص بیشتر شد فاصلة خداي متشخص عوام از خداي بي

در یك سو مردم عامي در سراسر چین بھ : از این رھگذر است كھ دین رسمي چین بھ دوسو گرایید
پرداختند، و در سوي دیگر پیشوایان آیین كنفوسیوس پرستش آسمان و مردان  پرستش نیاكان خود مي

دل ھر روز خوراك یا احیانًا چیزي دیگر را بھ  و كارگران ساده برزگران. دادند بزرگ را تعلیم مي
خواندند تا  كردند و دعاھاي مخصوص مي عنوان ارمغاني ناچیز بھ نیاكان در گذشتة خود پیشكش مي

. آنان كھ پس از مرگ در جایي نامشخص بھ سر مي بردند بر سر لطف آیند و بر زندگان رحمت آورند
اما این كار آنان صرفًا بھ قصد عبادت . داشتند نھایي بھ نیاكان عرضھ ميمردم با فرھنگ نیز ارمغا

شد كھ زندگان در نگاھداشت و بزرگداشت سنتھاي  بھ نظر آنان، یادآوردن گذشتگان سبب مي. نبود
گرامي آنان بكوشند و بھ شیوة آنان جامعھ را بگردانند و خطة شاھنشاھي را از صلح برخوردار 

چین از گورھاي عظیمي پوشیده بود كھ حفظ آنھا ضرور : ینیان زیانھایي نیز داشتنیاپرستي چ. سازند
با این وصف، . داشت زدن زمینھا باز مي آھن و شخم نمود، و این ضرورت چینیان را از كشیدن راه مي

شد از ھر چیز  فیلسوفان چیني ثبات سیاسي یا استمرار معنویي را كھ بر اثر نیاپرستي نصیب تمدن مي
  دانستند و زیانھاي نیاپرستي را  متر ميمھ
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كشور خود، و محدودیت طرق ارتباط، از وحدت مكاني برخوردار نبودند، بھ وسیلة نیاپرستي، یعني 
ھاي استوار  رشتھ. یافتند از راه حفظ مواریث كھن، در طي نسلھا بر وحدت معنوي پایداري دست مي

ت فردي، در پرتو سرگذشت بیزمان و باشكوه قومي، از داد، و حیا سنن، نسلھا را بھ یكدیگر پیوند مي
  .شد وقر و جالل بارور مي

وپر داد و از جھتي كم دامنھ  دین خواص، یعني دانشمندان و دیوانساالران، دین عوام را از جھتي بال
در طي قرون، بھ موجب فرمانھاي فغفوري، پیوستھ بر عظمت مقام كنفوسیوس افزود، تا . گردانید

اي نصب شد و در  بھ احترام او، در ھر مدرسھ لوحھ. فراتر رفت» آسمان«از ھمھ چیز جز  جایي كھ
ھر شھر معبدي باال رفت، و فغفور و بزرگان گاه بھ گاه بھ یاد او، و براي روح او كھ خیر اعالي 

بسیاري اما . وي، در نظر چینیان ھوشمند، خدا نبود. تاریخ چین بود، بھ نثار قرباني و بخور پرداختند
شد، ملحدان و الادریان، با  در مراسمي كھ بھ احترام او برپا مي. شناختند از چینیان او را بدل خدا مي

یكي از اركان آیین رسمي . رفتند داشتن او و نیاكان خود نزد مردم، متقي و دیندار بھ شمار مي بزرگ
، و ھر سالھ فغفور با تشریفات تي یا قدرت اعظم حاكم بر عالم بود كنفوسیوس گرایان، شناختن شانگ

با این وصف، در . زد تشخص دست بھ قرباني مي ، براي این الوھیت بي»مذبح آسمان«فراوان، در 
كرد، بلكھ  بر مكان یا حیز داللت نمي» آسمان«لفظ . دین كنفوسیوسي از عقبا و حیات ابدي خبري نبود

  .رسانید فقط ارادة خدا یا نظام عالم را مي

گاه مردم چین را درست خرسند نساخت، زیرا خیالھا و امیدھا و  اده و تقریبًا خردگراي، ھیچاین دین س
مردم . بخشیدند، در آن چندان راھي نداشتند رؤیاھا و خرافاتي كھ زندگي روزانھ را رنگ و جال مي

انگاشتند كھ  آراستند، و چنین مي چین نیز، مانند سایر اقوام، نثر واقعیت را با شعر مابعدالطبیعھ مي
ارواح نیك و بد در پیرامون آنان در جنبشند، و باید با افسون یا دعا خصومت آنھا را فرونشاند و 

چینگ، از  دادند تا آینده را مطابق مفاد كتاب اي پس، بھ غیبگویان پول مي. مساعدت آنھا را جلب كرد
كردند  دوگران را استخدام ميجا. پشت، بر ایشان بازنمایند روي حركات اختران یا خطوط كاسة سنگ

مند شوند یا بھ میانجي آنان، براي ساختن خانھ و گور،  تا بھ بركت آنان از نعمت آفتاب و باران بھره
كودكاني كھ در ایام منحوس چشم بھ جھان گشودند، بھ دست ھالكت سپرده . جھات باد و آب را دریابند

ا پدران و مادران را دچار خوشبختي یا بلكھ كشتند ت شدند، و دختران غیور گاھي خود را مي مي
بر روي ھم، چینیان، مخصوصًا چینیان جنوبي، بھ عرفان رغبت داشتند و، بھ جاي . بدبختي گردانند

آیین عقلي و خشك كنفوسیوس، مشتاق دیني بودند كھ ایشان را نیز مانند سایر ملل بھ حیاتي جاویدان 
  .امیدوار كند و تسال بخشد

پسند نگرش ابھام آمیز الئوتزه را بر گرفتند و بتدریج بھ صورت  رخي از الھوتیان مردماز این رو ب
  دین 

شناختند و عامل خلود  گاه تائو را واجد وجھي االھي نمي این دو ظاھرًا ھیچ. آرامش فردي است
این اصول زدند و مدعي شدند كھ » اصالح«اما در قرن دوم میالدي كساني دست بھ . شمردند نمي

این اكسیر چنان مردم را . اي بھ آنان سپرده است ئوتزه اكسیر حیات ابدي را بھ صورت نوشابھال
خوش آمد كھ، بنابر روایات، حتي چند تن از فغفورھا، بر اثر افراط زاھدانھ در نوشیدن آن، جان خود 

میالدي، مردي كھ خود را از اصحاب راز  148در سچوان، در حدود سال . را از كف دادند
ظاھرًا . داد كھ بھ ادعاي او داروي ھمة دردھا بود انگاشت، با گرفتن پنج جعبھ برنج، طلسمي مي مي

بعضي از بیماراني كھ بھ او روي آوردند، شفا یافتند، ولي آنان كھ شفا نیافتند، بھ ضعف ایمان متھم 
شاده، بھ دین پیشگان جدید مردم از دین جدید استقبال كردند؛ معبدھا برپا داشتند و، با دستھایي گ! شدند

از الئوتزه خدایي ساختند و . ناپذیر خود را با آن آمیختند مال و منال دادند و بخشي از خرافات پایان
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پیشگان را عقیده بر این بود كھ الئوتزه مدت  دین. گفتند كھ مادرش بھ طرزي ملكوتي آبستن شده است
جھان را از . ورد و خردمند پا بھ جھان گذاشترو سالخ ھشتاد سال در زھدان مادر ماند و از این

دیدند و براي گریزاندن شیاطین، در صحن معابد، شادمانھ ترقھ  شیاطین و خدایان جدیدي آكنده مي
تركاندند و، براي آنكھ خدایان را بیدار كنند و بھ شنیدن اوراد مداوم خود وادارند، زنگھاي عظیم را  مي

  .آوردند بھ صدا در مي

بسا فغفورھا را بھ آیین خود كشانیدند و . زار تن مدت ھزار سال براي آیین تائو تالش كردندھزاران ھ
براي ربودن امتیازات پیروان كنفوسیوس، كھ بستن مالیات و صرف آن را حق آسماني خود 

با اینھمھ، باالخره شكست خوردند، زیرا، با آنكھ منطق . ھاي فراوان زدند دانستند، دست بھ دسیسھ مي
بخشید  اي پدید آمد كھ بیش از تائوپرستي مردم ساده را تسال مي كنفوسیوس بر آنان غلبھ نكرد، دین تازه

ولي این دین دیگر آن آیین تیره و . دین بودا در سدة اول میالدي از ھند بھ چین آمد. دین بودایي –
. یان عرضھ شده بودآمیزي نبود كھ پانصد سال پیش بھ وسیلة بوداي روشندل بھ ھند سخت و ریاضت

دالن آمیختھ و بھ صورت مذھب مھایانا درآورده  الھوتیان دربار كنیشكھ آن را با نیازھاي عاطفي ساده
این مذھب، خدایان متشخص . داد مذھبي امید بخش كھ از امداد خدایان و وصال بھشت نوید مي –بودند 

یین، نرینھ  ا، فرمانرواي بھشت، و كواناي بھ چینیان عرضھ داشت، ھمچون آمیتاب و انسان مانند تازه
دین بودایي بھ مردم آشفتھ و دردمند چین بشارت داد كھ . خداي شفقت كھ بعدًا ماده خدا بھ شمار آمد

لوھانھا یا آرھتھا، كھ ھجده تن از حواریان بودا ھستند، ھمواره براي دستگیري بشریت رنجور و 
سقوط دودمان ھان، در ھمان زماني كھ رومیان بھ مسیحیت از این رو، پس از . حیران آمادة فداكاریند

سپس . بردند، چینیان، آزرده از ھرج و مرج سیاسي و جنگ و پریشاني، بھ آیین بودا گراییدند رو مي
  آیین تائو آغوش گشود تا آیین جدید را در بر گیرد، و بزودي این ھر دو در اندیشة چینیان 

مان دادند، فیلسوفان از خرافات بودایي نالیدند، و كشورداران تأسف فغفورھا بھ تعقیب پیروان بودا فر
اما عاقبت معلوم شد كھ . كشاند دارد و بھ رھبانیت مي خوردند كھ این آیین، مردم چین را از كار باز مي

در نتیجھ، فغفورھا با خدایان تازه از در صلح درآمدند و بھ . این دین از حكومت نیرومندتر است
آنگاه آیین كنفوسیوس ناگزیر آییني اشرافي . گرفتن و معبدساختن دادند بودایي رخصت صدقھروحانیان 

دین جدید بسیاري از زیارتگاھھاي قدیم را بھ . گردید و درانحصار كارمندان رسمي و دانشوران ماند
د را شان، در جوار مؤسسات تائوییان، معابدي برپا داشت و رھبانان خو خود بست؛ در كوه مقدس تاي

ھمچنین مردم را بھ زھد و زیارت جاھاي مقدس برانگیخت؛ بھ پیشرفت نقاشي، . در آنھا گماشت
سازي، معماري، ادب، و فن چاپ كمك كرد، و لطف و رقتي كھ ممد تمدن بود، بھ جامعة چیني  مجسمھ

یان شوم و كاھنانش بھ فساد افتادند؛ نفوذ خدا: بخشید؛ و سرانجام، مانند آیین تائو، انحطاط یافت
خرافات عامیانھ در آن روزافزون شد؛ و، بھ ھنگام احیاي آیین كنفوسیوس، در عصر چوشي، دستگاه 

در زمان ما، معابد بودایي . سیاسي بوداییان، كھ ھیچ گاه قدرت چنداني نداشت، عمال از میان رفت
  . بینوا پیشة چین متروكند و خزاینش تھي، و كسي را بدان گرایش نیست، مگر گروھي دین

اكنون قسمتي از دین پیچیده و  با این وصف، آیین بودا در روح ملت چین رخنھ كرده است و ھم
ھاي  باید دانست كھ جامعة چیني، بر خالف جامعھ. دھد غیررسمي مردمان متعارف چین را تشكیل مي

ادیان چین . اروپایي و امریكایي، بھ انحصار دیني نگراییده و ھرگز عرصة جنگھاي دیني نشده است
آیند، بلكھ در قلوب مردم نیز با ھمدیگر  معموال نھ تنھا در حیطة قدرت دولت با یكدیگر كنار مي

ھم مانند . حال چیني معتقدات گوناگون را در خود جمع دارد از این جھت، فرد میانھ. یابند اختالط مي
حال، و  فیلسوفي است افتاده. ايگر گراي است و ھم تائوگراي و بوداگراي و كنفوسیوس انسان قدیم جان

پس، تدبیر . شاید سخن الھوتیان سرانجام راست درآید و بھشتي موجود باشد: كند بھ ھیچ چیز یقین نمي
صواب آن است كھ با ھمة ادیان ھمراه باشیم و بھ كاھنان فرق مختلف پولي دھیم تا سر گور ما دعایي 
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ھ كام خود یابد، چندان توجھي بھ خدایان مبذول حال جھان را ب ھنگامي كھ چیني میانھ! بخوانند
پردازد و زیارت معابد الئوتزه و بودا را بھ كاھنان و زنان  دارد، بلكھ بھ ستایش نیاكان خود مي نمي

چیني شیفتة حیات . نبوده است» اھل دنیا«در تاریخ بشر، ھیچ قومي تا این اندازه . كند واگذار مي
اگر . عادت بھشتي نظر ندارد، بلكھ بھ فكر تأمین منافع زمیني استوقت دعا كردن، بھ س. خویش است

گیرد، و در آخركار، پیكر او را بھ  خداي او حاجتش را برنیاورد، نخست وي را بھ باد ناسزا مي
داند كھ آنھا از  پرستد، زیرا مي ھیچ پیكرسازي خدایان را نمي«: مثلي دارند چنین. افكند رودخانھ مي

  » ند؟ا چھ ساختھ شده

كردند، حال آنكھ  دین، بھشتي بھ ھمان صورت كھ دین بودا قبال بشارتش را داده بود بھ او عرضھ مي
رسد،  اكثر مسلمین چین، كھ عدة آنھا بھ پانزده میلیون مي. او اساسًا جویاي تضمین سعادت دنیوي بود

. مسیحیت را بھ چین بردند میالدي، 636نسطوریان، در حدود . تبارند چیني اصیل نیستند، بلكھ بیگانھ
، 781در . فغفورتاي تسونگ از آن حمایت نمود و مبلغان مسیحي را از آسیب و آزار محفوظ داشت

نسطوریان چین، بھ نام قدرداني از روشندلي و بزرگواري او، و در آرزوي رواج كامل مسیحیت، 
عي با شور و غیرت عظیم، و مبلغان از آن زمان تاكنون، ھیئتھاي تبلیغي یسو. بنایي یادمان برپا كردند

با این وصف، امروز در . كوشند پروتستان با پول امریكا، در برآوردن آرزوھاي دیرین نسطوریان مي
آید كھ در مدت ھزار سال فقط یك صدم  چین بیش از سھ میلیون مسیحي وجود ندارد، و از این برمي

   !استجمعیت چین بھ مسیحیت گرویده 

V -  سلطة اخالق  

 -روابط پیش از زناشویي - روسپیگري - پاكدامني –كودكان  - خانواده -مقام اخالق در جامعة چیني
 -رقیب زن -پدر خانواده - یك ملكة چیني - طالق - گیري متعھ -تكگاني و چندگاني - ازدواج و عشق

  چیني شخصیت

آیین كنفوسیوس با وجوه گوناگون خود، مخصوصًا نیاپرستي، در طي بیست قرن بر آیینھاي مخالف 
اخالق كھن . شد استوار بود متعدد غالب آمد، زیرا بر اخالق كھنسالي كھ بنیاد جامعة چیني محسوب مي

نسلي رسید و تقریبًا چیني، كھ آیین كنفوسیوس بھ آن رنگ دیني داد، بھ وساطت خانواده، از نسلي بھ 
: ولتر گفتھ است. اي نامحسوس، بھ جامعة چیني نظم بخشید ھا، با سلطھ در بحبوحة ھمة ھنگامھ

» .رسانند، اخالق است دھند و بھ كمال اعال مي شناسند و بھتر پرورش مي چیزي كھ چینیان بھتر مي«
  ».ادي استوارمایة ایمني جھان ساختن خانھ است بر بنی«: از سخنان كنفوسیوس است

. از دیدگاه چینیان، شمار كودكان ھر چھ بود، زیاد نبود. كودك علت وجود خانواده است. پروري كودك
خواست، و خاك پرمایة آن  زیرا ملت چین ھمواره در معرض ھجوم قرار داشت و مدافعان فراوان مي

ھا و اجتماعات انبوه سبب  وادهاز این گذشتھ، تنازع بقا در خان. آمد از عھدة تغذیة ھزاران ھزار برمي
داد تازندگي كنند، فزوني گیرند، مایة آسایش و  شد و فقط بھ افراد توانمند مجال مي نابودي ناتوانان مي

. نازش والدین سالخوردة خویش گردند، و با خلوص عقیدت در حفظ مقابر نیاكان تالش ورزند
بایست صاحب پسران بسیار شود تا پس  د ميمر: افزود نیاپرستي از دو جھت براھمیت تولید مثل مي

منسیوس گفتھ . از مرگش براي او قرباني كنند و ھم مراسم بزرگداشت نیاكان را ھمچنان برپا دارند
  ».سھ امر است كھ برازندة فرزندان نیست، و اعظم آن سھ، بالعقب بودن است«: است

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



واره شرمگین بودند، زیرا پسران بھتر ماندند، ھم پسر مي مادران آرزوي پسرزایي داشتند، و اگر بي
از دیرباز، برگزاري قربانیھایي كھ . جنگیدند كردند و در میدانھا مي از دختران در كشتزارھا كار مي

دختران، ھمچون بار، بر دوش خانواده سنگیني . گرفت، برعھدة پسران بود براي نیاكان صورت مي
صة رشد رسانید تا خانواده را ترك گویند و بھ خانة بایست آنان را با شكیبایي بھ عر مي. كردند مي

در مواقع سختي، اگر . اي نو بھ بار آورند شوھر روند و در آنجا كار كنند و كارگر زایند و خانواده
شد، امكان داشت كھ نوزاد بیگناه را رھا كنند تا در  دختري بر دختران متعدد خانواده افزوده مي

  . زان طعمھ طلب شودسرماي شب بمیرد یا خوراك گرا

والدین . یافتند بردند، با عطوفت تام پرورش مي كودكاني كھ از مخاطرات نخستین جان سالم بھ در مي
پرداختند، و  زدند، بلكھ با راھنمایي صحیح و ایجاد سرمشق شایستھ بھ تأدیب آنان مي كودكان را نمي

كردند تا محبت دایم والدین  آشنا معاوضھ مياي  گاه و بیگاه موقتًا اطفال خود را با فرزندان خانواده
بردند و، پیش از سال ھفتم  كودكان در بخش اندروني خانھ نزد زنان بھ سر مي. سبب تباھي آنان نشود

فرستادند و  در این سن توانگران پسران خود را بھ مدرسھ مي. رفتند عمر، بندرت بھ حضور مردان مي
پسران از ده سالگي، براي معاشرت با مردان و روسپیان،  .داشتند از دختران بشدت دور نگاه مي

  ! گذاشت گرایي اساسًا اختیاري براي پسران باقي نمي اما وفور ھمجنس. كمابیش مختار بودند

كردند، چندانكھ بسیاري از آنان، اگر تصادفًا  نھادند و بسختي مراعات مي دختران، پاكدامني را ارج مي
اما پاكدامني مرد . زدند یافتند، دست بھ خودكشي مي دار مي خود را لكھ براثر تماس با مردان دامان

در عالم مردان، . ھا بركنار نماند رفت، از روسپیخانھ نمود، و حتي از او انتظار مي مجرد مھم نمي
آمد و، اگر از اعتدال بیرون  جویي، مانند شور گرسنگي، حاجتي طبیعي بھ شمار مي شور جفت

  گرد آوردن زنان براي  .بوداغماض رفت، در خور  نمي

چونگ، وزیر اعظم مشھور ایالت چي، امر  كوان. رفع این احتیاج، از دیرباز بر اصولي استوار بود
ند امیال خود را اجابت كنند و براثر آن، كرد كھ وسایلي فراھم آورند تا بازرگانان ایاالت دیگر بتوان

  ! پیش از بازگشت، منافع تجارتي خود را از كف دھند

ھا داشتند،  نویسد كھ، در پایتخت قبالي قاآن، روسپیان بیشماري، كھ از زیبایي بھره ماركوپولو مي
ت، و زیباترین گرف آورد، زیر نظارت خود مي داد، گردشان مي دولت بھ آنان جواز مي. كردند تكاپو مي

بعدًا در چین نوع جدیدي از این گونھ زنان پدید آمدند و . فرستاد آنان را رایگان نزد سفیران بیگانھ مي
اینان، كھ جوانان مجرد و شوھران آبرومند را با بحثھاي سنجیده . نام گرفتند» پرداز دختران نغمھ«

  .و در موسیقي و رقص دستي داشتند دانستند ساختند، معموال از ادب و فلسفھ چیزي مي سرگرم مي

پیش از ازدواج، مردان چنان آزاد، و زنان چنان مقید بودند كھ مجالي براي درگرفتن عشقھاي 
در عصر . بینیم از این رو، بندرت در ادب چین بازتابي از عشق رمانتیك مي. آمد شورانگیز پیش نمي

م، در افسانة وي شنگ، جواني را  ق خوریم، و در قرن ششم دودمان تانگ بھ چندعشقنامھ برمي
شك وي  بي. كند آید و غرقش مي ماند كھ آب باال مي بینیم كھ زیر یك پل چندان در انتظار معشوق مي مي

دھند كھ چنان  اھل ھنر ترجیح مي: شنگ عاقلتر از آن بود كھ دست بھ چنین كاري زند، اما عجبا
ي لطیف، میان زن و مرد چیني كمتر، ولي بین برروي ھم، عشق، بھ صورت ھیجان و پیوند! نباشد

  ! اند باید گفت كھ از این حیث چینیان بھ یونانیان رفتھ. شد مردان بوفور دیده مي

زناشویي را با عشق چندان كاري نبود، زیرا جز دمساز كردن زن و مرد سالم و پدید آوردن خانوادة 
بھ ھمین . خواستند ون از آشوب عواطف مياز این رو، چینیان خانواده را مص. بارور ھدفي نداشت
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مجرد ماندن . گرفتند داشتند و خود براي آنان جفت مي سبب والدین، پسران را از دختران جدانگاه مي
در . براي مردان، حتي روحانیان، ناپسند و در حكم جنایتي نسبت بھ نیاكان و دولت و ملت بود

سالگي و زنان را  تا مردان را پیش از سي گماشت روزگار كھن، حكومت، كارگزاران مخصوص مي
اي كھ  پدران و مادران، یا بھ تنھایي یا بھ مدد دالالن حرفھ. پیش از بیست سالگي بھ زناشویي وا دارند

شدند، بیدرنگ بعد از بلوغ، و گاھي پیش از بلوغ و حتي پیش از تولد فرزندانشان،  رن خوانده مي مي
بھ ھنگام انتخاب نامزد، قیود مربوط بھ قرابت از نظر والدین . ندگزید براي ایشان نامزدھایي برمي

. اي كامال آشنا باشد، ولي از خویشاوندان بسیار نزدیك نباشد بایست از خانواده ھمسر مي. ماند دور نمي
  اي  فرستاد، و عروس، درعوض، جھیز پرمایھ پدر داماد ارمغاني شایستھ براي پدر عروس مي

عروس پیش . كردند ھایي مبادلھ مي ھاي عروس و داماد نیز ھدیھ خانواده. آورد د ميباخود بھ خانة داما
اي قادر بھ دیدن چھرة  گرفت وداماد، اگر بھ كمك دیگران با حیلھ از زناشویي با داماد تماس نمي

در جشن عروسي بھ داماد . ماند شد، معموال تا زمان جشن عروسي از قیافة او بیخبر مي عروس نمي
بایست آزرمگین  پس از جشن، عروس، كھ مي. نوشانیدند تا مبادا گرفتار حجب شود فراوان مي شراب

گرفت و از آن  و فرمانبردار باشد، با شوھر خود در خانة پدرشوھر یا در حوالي خانة او سكونت مي
زحمت نوعروس . پس موظف بود كھ از بام تا شام براي شوھر و مادرشوھر خود زحمت كشد

  .كرد شد و رنجھاي خویش را تالفي مي رسید كھ خود صاحب پسر و عروس مي ھ پایان ميھنگامي ب

العاده  گرفتند، اما چینیان، كھ بھ زیادتي فرزندان نیرومند اعتناي فوق تھیدستان بیش از یك زن نمي
نیز » ھمسر فرعي«نمودند، مطابق عرف خود، حق داشتند كھ، عالوه بر ھمسر اصلي، متعھ یا  مي

زن اگر . ریستنگ توانست از چند زن نگاھداري كند بھ دیدة اعتبار مي جامعھ بھ كسي كھ مي. برگزینند
انگیخت، و معموال  شد، بھ احتمال بسیار، شخصًا شوي را بھ گزیدن ھمسري دیگر برمي فرزنددار نمي

در موارد بسیار، زنان براي آنكھ شوھران خویش را . دانست فرزند زن فرعي را فرزند خود مي
. ر فرعي، بھ خانھ آورندكردند كھ دلبران خود را، بھ نام ھمس بند خانھ سازند، آنان را ترغیب مي پاي

ھمواره زنان زیبا را از «: ستودند، زیرا گفتھ بود چینیان ھمسر فغفور چوانگ چو را سخت مي
ھا در فرستادن  خانواده» .شھرھاي اطراف فراھم آوردم تا بھ نام متعھ بھ خداوندگار خود عرضھ دارم

فور براي محافظت حرمسرا و فغ. ورزیدند دختران خود بھ حرمسراي فغفور با یكدیگر رقابت مي
سرایان پیش از سن ھشت،  بیشتر این خواجھ. سرا بھ كار گماشتھ بود تمشیت امور آن، سھ ھزار خواجھ

  . بھ وسیلة كسان خود، بھ قصد تأمین معیشت، اختھ شده بودند

ن اصلي ھا عمال با برده فرقي نداشتند، و ز رفت، متعھ در خانوادة چیني، كھ بھشت مردان بھ شمار مي
با . ھم چیزي جز متصدي كارخانة تولید مثل نبود، و مقام او بھ تعداد و جنس فرزندانش بستگي داشت

یافت، بسھولت با محیط خود سازگار  این وصف، چون ازكودكي براي خدمت شوھر پرورش مي
ن دو پدید زندگي مشترك زن و مرد چیني، با آنكھ بھ خواست آ. ماند نصیب نمي شد و از شادماني بي مي
شود، آرام  آمد، مانند حیات زناشویي زن و شوھر غربي كھ معموال پس از عشقي رمانتیك آغاز مي نمي

زن . طالق دھد -از بھانة نازایي تا پرگویي - اي توانست زن را بھ ھر بھانھ شوھر مي. و ھموار بود
 - انة پدري خود بازگرددتوانست بھ قھر از شوھر روگرداند و بھ خ حق طالق خواستن نداشت، فقط مي

زیرا از طرفي زن پس از . داد بھ طور كلي طالق بفراواني روي نمي. داد اما این امر بندرت روي مي
مآبند، تحمل  آمد، و از طرف دیگر چینیان، كھ مردمي فیلسوف طالق بھ وضعي پریش گرفتار مي

  . دانند مشقات زناشویي را الزم مي

چنانكھ . رفت یوس مادر كانون حیات و قدرت خانواده بھ شمار مياحتماال در دورة پیش از كنفوس
ھنوز ھم، در خط . »شناختند و بھ پدران خودكاري نداشتند مادران خود را مي«ایم، مردم كھن  دیده
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در اصل بھ » زوجھ«كلمة . در عالمت نام خانوادگي جاي دارد» زن«چیني، عالمت اصلي كلمة 
زنان حتي تا سدة سوم میالدي . آمد زناشویي بھ نام شوھر در نمي بود، و زن پس از» برابر«معني 
لو، كھ بعدھا سرمشقي براي ملكھ  ملكھ. دار مشاغل بزرگ و از آن جملھ كشورداري بودند عھده

وي، مانند كاترین دومدیسي، رقیبان و . م با غلبة تمام حكومت كرد ق 180تا  195تزوشي گردید، از 
ي و درشتي زھر داد و بھ قتل رساند، شاھان را بر تخت نشانید و سرنگون دشمنان خود را با سرسخت

با آنكھ . ساخت، و معشوق نازنین شوھرش را گوش برید و چشم درآورد و در چاه گنداب فرو انداخت
دانست، در  ھزار چیني، شاید فقط یك تن خواندن و نوشتن مي در عصر دودمان منچو از ھر ده

پس از مرگ . سرودند ات باال با فرھنگ بودند و بسیاري از آنان شعر ميروزگار قدیم، زنان طبق
چائو، كھ زني فاضل بود، كتاب تاریخ برادر را بھ  ، خواھر او، پان)میالدي 100حدود (كو  مورخ پان

  . پایان رسانید، و نزد فغفور منزلت بسیار یافت

نزل مقام سیاسي و مقام اقتصادي زنان الطوایفي در چین سبب ت توان گفت كھ استقرار حكومت ملوك مي
معموال ھمة پسران خانواده و ھمسران و فرزندان آنان . ھا گردانید شد و پدران را كانون پایدار خانواده

دارایي خانواده، ھر چند كھ ملك مشترك ھمة . بردند در خانة پدر یا سالدارترین مرد خانواده بھ سر مي
درزمان . اختیار پدر یا سالدارترین مرد خانواده قرار داشت اعضاي خانواده بود، از ھر جھت در

توانستند ھمسران و كودكان خود را  كنفوسیوس، پدران از قدرتي تقریبًا مطلق برخوردار بودند، و مي
رسید، اتفاق  اما این كار، جز در مواردي كھ احتیاج خانواده بھ نھایت مي. بھ عنوان برده بفروشند

پدران حق كشتن فرزندان خود را داشتند، و در این مورد فقط آراي عمومي بازدار  ھمچنین،. افتاد نمي
. خواند خورد و بندرت زن و فرزندان را بھ سفرة خود مي پدر ھر خانواده بھ تنھایي غذا مي. پدران بود

نمود؛ در قدیم رسم چنین بود كھ شوھر مردگان،  پس از مرگ او، ازدواج مجدد ھمسرش پسندیده نمي
این گونھ خودكشیھا حتي . راي اثبات وفاداري خود نسبت بھ شوھران مرده، دست بھ خودكشي زنندب

كرد، ولي از  شوھر با ھمسر خود و ھركس دیگر با ادب رفتار مي. داد تاپایان سدة نوزدھم روي مي
عین زنان در بخشي م. دانست گرفت و باطنًا زن و كودكان را ھمپایة خود نمي ھمسر سخت فاصلھ مي

اگر از ھمنشیني مردان با زنان روسپي چشم . شدند زیستند و كمتر با مردان محشور مي ازخانھ مي
شوھر، ھمسر خود را فقط بھ . پوشیم، حیات اجتماعي چینیان، بھ طور دربست، حیاتي مردانھ بود

و نھ  -داد و بھ فرمانبرداري و پركاري و بسیارزایي زن ھا مورد توجھ قرار مي عنوان مادر بچھ
اي مشھور، با فروتني،  بانوي ادیب، پان ھوپان، در رسالھ. نھاد ارج مي - زیبایي و فرھیختگي او

  : نویسد دربارة مقام زنان چنین مي

ترین كارھا  پست. ما بخش ضعیف بشریت ھستیم. در میان انواع انسان، فروترین جایگاه از آن ماست
اگر زني «: دارد مرد و زن، بحق و با صحت، اعالم مي كتاب قوانین… . بر عھدة ماست، و باید باشد

شویي دارد بھ مراد دل، براي سراسر عمر است، و اگر زني شویي دارد بر خالف دلخواه، نیز براي 
  ».سراسر عمر است

  :فوشوان سروده است

  !انگیز است زن بودن چھ غم

  .در زمین چیزي بدین كم بھایي نیست

  پسران بر در تكیھ زنند،
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  خدایاني از آسمان افتاده؛ مانند

  قلبھاي آنان بھ چالش خوانند

  چھار اقیانوس و باد و غبار ھزار فرسنگ را

  آید، كسي شاد نشود،  وقتي كھ دختري بھ دنیا مي

  .خانواده بر او وقعي ننھد

  چون بھ بار آید، در خلوت ماند،

  .ترسان كھ دیدگانش بھ روي مردي افتد

  خود را ترك گوید، كس زاري نكند چون او خانة ھیچ

  .مانند ابرھا كھ پس از باران بناگھان دور شوند

  سر فرود آورد و خود را آراستھ كند،

  :دندانھایش لبھاي سرخش را فرو فشارد

  .بارھاي بیشمار، از سر تعظیم، خم شود و زانو زند

ادة چیني نسبت بھ با آنكھ افراد خانو. شاید چنین توصیفي دربارة خانوادة چیني مقرون بھ انصاف نباشد
كردند، خانواده از مھرباني و  آمر و مأمور بودند و مردان با زنان و كودكان ستیزه مي یكدیگر بھ مثابھ 

زن، از لحاظ اقتصادي، زیر دست مرد بود، اما از آزادي بیان . دوستي و یاري و ھمكاري سرشار بود
گیرد، » زھر چشم«ا دشنام، از مرد خود زمین، ب توانست، مانند زنان مغرب بھرة فراوان داشت و مي

گردید و از دموكراسي و تساوي  البتھ خانوادة چیني در دست پدران مي. یا او را از خانھ آواره گرداند
از این رو، خانواده، . حقوق بر كنار بود، و دولت حفظ نظم اجتماعي را بر عھدة خانواده گذاشتھ بود

رفت و  اي از حكومت بھ شمار مي سھ و كارگاه و گونھدر آن واحد، كانون كودك پروري و مدر
در ایاالت متحد امریكا، خانوادة شھري . توانست از اعمال قدرت و انضباط سخت چشم پوشد نمي

ھنگامي از قدرت و انضباط خود كاست كھ اھمیت اقتصادي را از دست داد، و وظایف پیشین آن بھ 
  .مدرسھ و كارخانھ و دولت واگذار شد

  چیني میانھ . اند ي از جھانگردان شخصیت فرزنداني را كھ خانوادة چیني پرورده است، ستودهبسیار

یا » آداب نامھ«وي مقررات توانفرساي كتاب  .استنگاھداشت سالخوردگان، نمونھ یا سرمشق بوده 
كرد، و ھمة وجوه حیات خود را با تشریفات خشك آن  پذیرفت و عمل مي را با شكیبایي ميلي چي 

ساخت و بر ادب و متانتي كھ براي مردمان متعارف مغرب زمین قابل فھم نیست، دست  ھمنوا مي
خوریم كھ بار سرگین بر دوش دارند، ولي از  از این رو، در چین با باربراني بر مي. یافت مي

چیني كھن ھنر . فروشند، مھذبترند و عزت نفس بیشتري دارند بیگانھ، كھ بھ آنان تریاك مي بازرگانان
سازش را بخوبي آموختھ بود و ھمواره از سر بزرگواري در حفظ آبروي دشمنان شكست خوردة خود 
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 كردنر گاه بھ گاه سخت زبان، پیوستھ پرگو، غالبًا ناپاكیزه، و بسا اوقات مست بود و بھ قما. كوشید مي
النوع ثروت را  پرستانھ رب بت. و شكم انباشتن و دستبرد اندك زدن و با ادب دروغ گفتن رغبت داشت

كرد و، بر  ميگاھي بھ بیرحمي و توحش میل . پرستید و، مانند امریكاییان داستاني، گرستة زر بود مي
اما، در ھر حال بھ صلح رغبت، و . زد اثر بیعدالتیھاي مكرر، دست بھ غارت و كشتار ھمگاني مي

جویي  انگاشت؛ بھ صرفھ براي خدمت ھمسایگان آمادگي داشت و بزھكاران و جنگاوران را خوار مي
عا، و در امور مالي و اد برد؛ در زندگاني، ساده و بي كرد و از كار لذت مي گرایید و سخت كار مي مي

گرفت؛ خوشبختي  بازرگاني، نسبتًا درستكار بود؛ در زیر تازیانة شقاوت، خاموشي و شكیبایي پیش مي
داد؛ با تسلیم و رضا بار درد و دغدغھ را بردوش  و شوربختي را خردمندانھ مورد تحقیر قرار مي

نمود؛ بھ ھنگام مرگ  ردي نميدادند، ھمد كشید و با كساني كھ در مقابل مصایب نالھ سر مي مي
دید، با  نشست، و ھنگامي كھ خود را از قبول مرگ ناگزیر مي عزیزان، دیر زماني بھ سوگ مي

رفت؛ بھ ھمان اندازه كھ نسبت بھ درد حساس نبود، نسبت بھ  آرامشي فیلسوفانھ، بھ پیشباز آن مي
گاني خود را با ھنري پختھ دلپذیر آراست، و زند زیبایي حساس بود؛ شھرھا را با رنگھاي درخشان مي

  .گردانید مي

اي ھرج و مرج و بینوایي پرمرارتي را، كھ  اگر بخواھیم بھ فھم جوھر این تمدن نایل آییم، باید لحظھ
زادة ضعف داخلي جامعھ و آمدن ماشین و سالح اروپایي بھ آن سرزمین است، فراموش كنیم و اعتناي 

شي در نظر آوریم، زیرا بیگمان در آن  وي تسونگ، یا كانگچین را در عصر چو، مینگ ھوانگ، ھ
  روزگاران پر آرامش است كھ جمال پرستي رواج داشت و چینیان 

VI - حكومتي كھ ولتر ستود  

 –فغفور  –كیفرھاي شدید  –ضعف قوانین مدون  –ده و ایالت  –خود مختاري  –عدم اعتنا بھ فرد 
تفویض مشاغل بر اساس تعلیم و تربیت  –تربیت دیوانساالران  –سازمانھاي دیواني  –دستگاه تفتیش 

  محاسن آن –معایب آن  –امتحانات استخدام دولتي  –

اي از دموكراسي و  اگر حكومت آرماني آمیختھ. آیین حكمراني چیني گیراترین وجھ تمدن چین است
ھ چنین حكومتي دارند؛ باشد، باید گفت كھ چینیان بیش از ھزار سال است ك) آریستوكراسي(اشرافیت 

و اگر بھترین حكومت، حكومتي باشد كھ كمتر بر مردم مسلط باشد، باید گفت كھ حكومت چین باستاني 
اي بھ این وسعت  ھیچ حكومتي نیست كھ مانند حكومت آن مملكت در زمان پھنھ. بھترین حكومتھاست

  .اي بھ این مالیمت ورزیده باشد بر قومي بھ این كثرت سلطھ

فرد بھ خودي خود اھمیتي نداشت، بلكھ . شد ن بھ فردگرایي یا آزادي فردي توجھي مبذول نميدر چی
ھاي  فرد در وھلة اول، بھ عنوان عضو خانواده، یكي از حلقھ. رفت جزوي از یك كل بھ شمار مي

یر قانون و عرف، ھر فرد را مسئول كارھاي سا. داد زنجیري بود كھ گذشتگان را بھ آیندگان پیوند مي
فرد در وھلة . شد دانست، چنانكھ ھمة خانواده نیز مسئول اعمال او محسوب مي اعضاي خانوادة او مي

دوم معموال بھ انجمني مخفي وابستھ بود و بھ یكي از اصناف تعلق داشت، و البتھ این بستگیھا از 
اگر جدًا اخالق یا  ساخت، و شبكة رسوم كھن نیز او را مقید مي. كاستند حقوق و اختیارات فردي او مي

چین، بھ بركت این . گرفت كرد، مورد نفرت مردم قرار مي سنتھاي دیگر جامعھ را پایمال مي
رغم  سازمانھاي اجتماعي كھ خود بھ خود از نیازھا و ھمكاري اختیاري مردم برخاستند، توانست، علي

  .ضعف قانون و دولت، نظم و ثبات خود را محفوظ بدارد
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ارچوب این سازمان اجتماعي خود بھ خودي، از حیث سیاسي و اقتصادي، آزاد چینیان در داخل چ
پل و  دوري شھرھا از یكدیگر و از پایتخت امپراطوري، وجود كوھھا و بیابانھا و رودھاي بي. بودند

غیر قابل كشتیراني، نبودن وسایل حمل و نقل و ارتباط سریع، و عدم امكان نگاھداري سپاه عظیمي كھ 
انسان تحمیل كند، عواملي بودند كھ دولت را از تحمل  میلیونلت مركزي را بر چھار صد ارادة دو

  .گردانیدند خودمختاري ھر ناحیھ ناگزیر مي

  یي كھ از طرف حكومت نامزدھا زیر نظر كدخدا واحد كوچك اداري، ده بود، و پیران خانواده

یا بخش پدید » ین ھي«اي از یك شھرك و كثیري ده، یك  مجموعھ. كردند شد، ده را اداره مي مي
. داد تشكیل مي) شھرستان(» فو«، كھ زیر سلطة شھري قرار داشت، یك »ین ھي«دو یا چند . آورد مي

. آمد یا ایالت بھ وجود مي» شینگ«یك » تائو«یا ناحیھ، و از دو یا چند » تائو«یك » فو«از دو یا چند 
وجود داشت، و تعداد ایالتھا در عصر دودمان منچو بھ » ین ھي«در چین، نزدیك بھ ھزار و سیصد 

گیري و دادگستري، یك تن كالنتر بر  دولت در ھر بخش، براي برقراري نظم و خراج. رسید ھجده مي
دار  و براي ھر ایالت یك قاضي و یك خزانھ یك صاحبمنصب،» تائو«و » فو«گماشت، و براي ھر  مي

مأموران دولت معموال بھ گرفتن باجھاي قانوني و . كرد السلطنھ تعیین مي و یك حاكم و گاھي یك نایب
شد، خود  كردند، و فقط در مواردي كھ مناقشات مردم با حكمیت مرتفع نمي غیر قانوني بسنده مي

ھر ایالت براي خود دولتي . گشت ت خانواده و اصناف ميسایر امور جامعھ در دس. نمودند دخالت مي
كرد، از مداخلة  داد و آرامش را حفظ مي شد و تا زماني كھ بھ دولت خراج مي نیمھ مستقل محسوب مي

دولت، بر اثر نبودن وسایل ارتباط، عمال در ایاالت نفوذي نداشت، و . ماند دستگاه فغفوري مصون مي
ود فقط بھ ناحیھ یا ایالت خود ناظر بودند و بندرت بھ ھمة امپراطوري مردم با شور وطن پرستانة خ

  .اندیشیدند مي

مردم ترجیح . اعتنایي مردم بود در دستگاه پر طول و عرض دولتي، قوانین سست و متضاد و مورد بي
. ددادند كھ مطابق عرف، از راه كدخدا منشي، بھ مشاجرات خود خاتمھ دھند و پا بھ دادگاه نگذارن مي

كیك را تعقیب كن تا نیش «: بیزاري چینیان از محاكم قضایي در امثال پر معني آنان منعكس است
در بسیاري از شھرھاي چند ھزار نفري، در طي سالھا، . »مرافعھ را ببر، پول را بباز«و » بخوري

انین تقریبًا در عھد فغفورھاي تانگ قوانیني تدوین شد، اما این قو. كرد ھیچ كس بھ دادگاه رجوع نمي
دادرسي بھ طرزي ساده صورت . یكسره بھ بزھكاري مربوط بودند و بھ مسائل مدني ارتباطي نداشتند

فقط در مواردي، برخي از مقامات مجاز قانوني دادخواستي . گرفت، و از دفاع وكیالن خبري نبود مي
نداشت، و قانون بندرت ھیئت منصفھ وجود . خواندند كردند و در دادگاه مي از طرف متھم تنظیم مي

توانست از كسي كھ ناگھان بھ وسیلة مقامات حكومتي دستگیر، یا مخفیانھ در حال توقیف نگاه  مي
براي واداشتن متھم بھ اعتراف، . گرفتند نگاري قرار مي متھمان مورد انگشت. شد حمایت كند داشتھ مي

. رفت ي شدیدتر بود، بھ كار ميھاي جوامع متمدن امروز ھایي كھ تا حدي از شكنجھ گاھي شكنجھ
شد، سخت بود، ولي  كیفرھا، كھ از تراشیدن موي سر و زدن تازیانھ شروع، و بھ تبعید و اعدام ختم مي

اگر محكوم صاحب مقام اجتماعي . كرد ندرتًا با مجازاتھاي وحشیانة سایر كشورھاي آسیا برابري مي
. گردانیدند را از تخفیف مجازات برخوردار ميمحكومان . گذاشتند كھ خود را بكشد بود، مجازش مي

ظاھرًا، ھمچنانكھ رسم امروز . صدور حكم اعدام، در شرایط متعارف، تنھا در حیطة اقتدار فغفور بود
گاه نتوانستند از راھزني  بیگمان قوانین ھیچ. رفتند ماست، ھمة افراد در برابر قانون برابر بھ شمار مي

  ي و یا تباھیھاي دستگاھھاي ادار

  .مند ساختند كھ پیش از قرن حاضر در ھیچ سرزمیني سابقھ نداشت بھره
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كرد؛ بغپور یا فرزند  سلطان در رأس جامعة انبوه چین قرار داشت و، بنا بر حقي االھي، حكومت مي
بھ بركت قدرت خدایي خویش، بر فصول  .شد ميآسمان و نمایندة باریتعالي در روي زمین محسوب 

فرمانھاي او قانون بھ شمار . كرد ورزید و مردم را بھ ھماھنگي با نظام آسماني عالم امر مي سلطھ مي
ھمة . رفت گردانید و رئیس دین بھ شمار مي دولت را مي. رفت، و رأي او رأي نھایي بود مي

داد، و جانشین خود  گماشت، داوطلبان مشاغل عالي را مورد امتحان قرار مي برمي كارگزاران مھم را
بایست حكومت او بر وفق  مي. عرف و قانون قدرت او را محدود و متعادل ساختھ بود. گزید را بر مي

. توانست او را توبیخ كند دستگاه مقتدري كھ دستگاه تفتیش نام داشت، مي. مقررات مقدس كھنسال باشد
عموال ناگزیر از قبول اندرز رایزنان و كارگزاران بود، و اگر سخت از صالح و انصاف رو بر م

كردند، و معتقد بودند  را از او سلب مي» نمایندگي آسمان«تافت، مطابق عرف و با موافقت عموم،  مي
  .كھ در چنین صورتي خلع و سركوبي او خالف اخالق و دین نیست

. ھیئتي كھ رسیدگي بھ اعمال ھمة كارگزاران دولت را بر عھده داشتدستگاه تفتیش مركب بود از 
حتي شخص فغفور از این تفتیش مستثنا نبود؛ در طي تاریخ چین، چند فغفور مورد توبیخ آن قرار 

، سونگ، رئیس دستگاه تفتیش، محترمانھ از )1821 – 1796(در عصر فغفور چیا چینگ . گرفتند
چیا . گساري از اعتدال بیرون نرود رت با بازیگران و صرف بادهفغفور خواستار شد كھ در معاش

چینگ، سونگ را فراخواند و بھ خشم پرسید كھ جسارت سونگ نسبت بھ فغفور سزاوار چھ مجازاتي 
فغفور بھ او امر كرد كھ مجازات » .كشتن از طریق بند از بند جدا كردن«: سونگ پاسخ داد. است

باز فغفور خواستار » .فرمان ده تا سر از تنم جدا كنند«: ونگ گفتس. مالیمتري براي خود برگزیند
آنگاه، فغفور كھ مجذوب شھامت او شده و . این بار سونگ از خفھ كردن نام برد. كیفري خفیفتر شد

  .آورده بود، حكومت ایالت ایلي را بدو داد خویشاوندي خود را بھ او بھ یاد

این شورا، كھ . قرار داشت» شوراي بزرگ«س از فغفور، پ. دولت سازماني بسیار پر چم و خم داشت
معموال بھ ریاست یك شاھزاده و مركب از چھار وزیر بود، ھر روز بامداد براي رسیدگي بھ 

، كھ از لحاظ مقام باالتر از »وزیران داخلي«شوراي دیگري بھ نام . شد سیاستھاي دولت تشكیل مي
مھمات دیواني زیر . كرد ینتر از آن بود، نیز فعالیت ميشوراي بزرگ، ولي از حیث قدرت اجرایي پای

امور : پرداخت ھر یك از شش ھیئت بھ كار معیني مي. یافت رتق و فتق مي» شش ھیئت«نظارت 
  مدني، 

اما ھیچ دستگاھي براي امور خارجي در میان . گردانید مانند مغولستان و سین كیانگ و تبت، را مي
شمرد و با ھمان روشي كھ با نمایندگان اقوام خراجگذار  با خود برابر نمينبود، زیرا چین ھیچ ملتي را 

  .شد كرد، نمایندگان سایر اقوام را پذیرا مي رفتار مي

ضعف حكومت در این بود كھ بھ حد كفایت، عایدات و وسایل دفاعي نداشت و از برقراري مناسبات 
بست، فروش  دولت چین بر اراضي مالیات مي. كرد آموزنده و سودرسان با دنیاي خارج امتناع مي

 ھاي اصلي ، از كاالھایي كھ از جاده1852نمك را در انحصار خود داشت و، از این گذشتھ، پس از 
بر اثر فقر مردم . رسانید گرفت و بدین شیوه بھ توسعة بازرگاني آسیب مي گذشت مالیات مي كشور مي

ھاي  ستاني و نادرستي خراج گیران، عواید ملي تنزل كرد، و پول كافي براي ھزینھ و دشواري خراج
 .گرفتآور قرار  نیروھاي دریایي و زمیني فراھم نیامد، و كشور در معرض یورش و شكستي شرم

توانایي و درستكاري دیوانیان در جریان سدة . شاید بتوان كارگزاران دولتي را علت این وضع دانست
الل و نوزدھم از میانھ برخاست، و در زماني كھ نیمي از ثروت و قدرت جھان براي حملھ بھ استق

  .منابع و مؤسسات چین بھ كار افتاد، ملت چین اساسًا از دستگاه رھبري محروم بود
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با اینھمھ، باید گفت كھ كارگزاران حكومتي چین با بھترین روشي كھ جھان بھ خود دیده است برگزیده 
ھمان روشي كھ مطلوب افالطون بود و، با آنكھ در صحنة عمل شكست خورد و منسوخ  –شدند  مي
اقتضاي این روش، آشتي دادن آریستو كراسي با . انگیزد ، ھنوز اندیشمندان را بھ تكریم چین بر ميشد

دموكراسي بود، بھ این معني كھ حكومت، ھمة مردم را براي شركت در امتحانات استخدام دولتي و 
اده شده بودند، خواند، اما البتھ فقط كساني كھ براي این مھم تربیت و آم اشغال مقامات دیواني فرا مي

  .دستگاه اداري چین مدت ھزار سال بر این اساس گشت و نتایج نیكو بھ بار آورد. یافتند توفیق مي

این گونھ . گرفت نخستین مرحلة تربیت كارگزاران دولت در آموزشگاھھاي روستایي صورت مي
ھ فرزندان اي مقدمات دانش را ب معلمي در كلبھ: اي بودند آموزشگاھھا مؤسسات خصوصي ساده

حكومت بھ این آموزشگاھھا . ماندند تردید كودكان تھیدست بیسواد باقي مي آموخت، و بي توانگران مي
در چین، آموزش و پرورش ھمانند . نمودند پیشگان در آنھا دخالتي نمي كرد، و دین كمكي نمي

در مدارس . ورزید يزناشویي، از دخالت دین بر كنار بود، ولي از مراعات تعالیم كنفوسیوس غفلت نم
بھ : دادند آموختند و بھ مقرراتي خشن تن در مي پیرایة روستایي، كودكان ساعات متمادي دانش مي بي

الصباحي  خواندند، سپس لقمة شتافتند و تا جاشتگاه درس مي ھنگام طلوع آفتاب، نزد معلم مي
  گرفتند و عصر بھ خانھ باز  خوردند و درس از سر مي مي

با این وصف، در موسم زمستان، براي . پرداختند درس خواندن، در مزارع بھ كار ميظھر، بھ جاي 
جبران تعطیل درس در بعد از ظھرھاي تابستاني، پاسي از شبھا را نیز در مدرسھ بھ درس خواندن 

ھایي كھ از خیزران ساختھ شده بود، آثار كنفوسیوس و اشعار عھد تانگ  با چاشني تازیانھ. گذراندند مي
چینیان . ماند گفتند كھ كلمھ بھ كلمھ در یاد آنان مي كردند و براي معلم باز مي آن قدر تكرار مي را

نشاط بیرحمانھ، حتي كودكان روستایي را بھ بھ ھیئت فیلسوفان و  امیدوار بودند كھ، با این شیوة بي
. یافتند مي بسیار ميكساني كھ این تعلیمات را فرا گرفتند، اطالعاتي اندك ولي فھ. بزرگان درآورند
  .شدند ميشناختند، اما داراي دماغي پختھ  واقعیات را نمي

بر اساس این تعلیمات بود كھ دولت براي استخدام كارگزاران خود، در عھد دودمان ھان بھ طور 
مقرر داشت كھ حاكمان و . ر دودمان تانگ بھ طور دایم، امتحاناتي ترتیب دادموقت، و سپس در عص

مدیران بھ جاي آنكھ فن حكومت را عمال بھ ھنگام ادارة جامعھ بیاموزند، قبال درس بخوانند و آمادة 
از دیدگاه دولت چین، اگر مردم متعارف نتوانند بھ مقامات حكومتي راه یابند، و حكومت . كار شوند

صالح جامعھ در این است كھ كارگزاران دولت، . از موروثي اقلیتي باشد، نكبتھاي بسیار پدید آیدامتی
بدین ترتیب، چین، براي حل معماي قدیمي و حل ناشدني آیین . تعلیم دیده و درخور مقام خود باشند

متساویًا خود حكمراني، آمیختن دموكراسي و آریستو كراسي را پیشنھاد كرد و اجازه داد كھ ھمة مردم 
را براي تصدي مقدمات حكومتي آماده كنند و كساني كھ در امتحانات بر دیگران سبقت گیرند بھ 

. شد بھ این سبب، گاه بھ گاه در ھر یك از نواحي چین مجالس امتحان برپا مي. مقامات دیواني رسند
اوطلبان از آثار در این گونھ امتحانات، آگاھي د. ھمة مردان، پیر و جوان، حق شركت داشتند

كنفوسیوس و شعر و تاریخ چین، و توانایي آنان در نوشتن مقاالت اخالقي و سیاسي مورد آزمایش 
خوردند، خود را براي نوبتھاي آینده آماده  كساني كھ در یك نوبت شكست مي. گرفت قرار مي

رگة ادیبان نایل و عضویت در ج» شیوتساي«یافتند، بھ اخذ درجة   كردند، و آنان كھ توفیق مي مي
از این گذشتھ، گاه بدون . گرفتند آمدند و، در صورت امكان، مشاغل كوچك محلي را بر عھده مي مي

شد،  توانستند در امتحان ایالتي، كھ سھ سال یك بار تشكیل مي وقفھ و گاه پس از طي مراحلي، مي
رد نیز شكست خوردگان از این امتحان دشوارتر از امتحان پیشین بود، ولي در این مو. شركت كنند

گفتني است كھ بسا كسان در حدود ھشتاد سالگي . حق شركت در امتحانھاي بعدي برخوردار بودند
  گذرانیدند، و داوطلبان بسیار عمر خود را بر سر مطالعھ  امتحانات ایالتي را مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



آمدند، براي  ر ميكساني كھ از عھدة امتحانات ایالتي ب! گذاشتند كردن و امتحان دادن و رد شدن مي
امتحان نھایي در . یافتند ورود بھ خدمات كوچك دولت مركزي و شركت در امتحان نھایي شایستگي مي

ھر یك از داوطلبان، . گرفت تاالر امتحاني پكن، كھ داراي ده ھزار حجرة حفره مانند بود، صورت مي
شد و مدت سھ  ا محبوس ميھ با لوازم نوشتن و وسایل استراحت و خوراك كافي، در یكي از حجره

ولي دولت را . پرداخت؛ این حفره سرد و ناراحت و كم نور و مخالف بھداشت بود روز بھ نوشتن مي
در امتحان موضوعاتي از این قبیل . آنچھ براي آن اھمیت داشت، اندیشة اینان بود و بس! چھ باك 

انشاد كنید، یا دربارة این قطعھ  »صداي پاروھا و سبز فامي كوھھا و آب«شعري دربارة : شد طرح مي
توانا بودن و حال ناتوانان جستن، بسیار ‹: تسانگ تسھ گفت«: اي بنویسید از آثار كنفوسیوس مقالھ

از علوم یا ›» .دانستن و احوال اندك دانان پرسیدن، داشتن و نادار جلوه كردن و پربودن و خالي نمودن
ت قضاوت و قوت شخصیت، و نھ وسعت اطالعات، تنھا قدر. پرسیدند تجارت یا صنعت چیزي نمي

ور بود بر حق اشغال شامخترین مشاغل دیواني دست  مورد نظر بود، و ھر كس كھ از آن لحاظ مایھ
  .یافت مي

شد،  با اینكھ گاھي نادرستي ممتحن باعث اعدام او مي. روش استخدامي چیني بھ مرور ایام معایبي زاد
  در سدة نوزدھم جلب ممتحنان و خریدن مشاعل رواج گرفت؛. ار نماندباز امتحانات از نادرستي بر كن

. اند كھ یك كارگزار دون پایھ پس از آن كھ بیست ھزار گواھینامھ فروخت، شناختھ و رسوا شد نوشتھ
از سوي دیگر، بھ مرور ایام، امتحان بھ صورتي تشریفاتي در آمد، و داوطلبان، بھ جاي فھم مطالب، 

پس، تفكر از پیشرفت بازماند، و فرھنگ در . نكات صوري معیني را كافي یافتند مراعات ظواھر و
كساني كھ با گذرانیدن این . فرمولھا خالصھ شد، و مواد برنامھ در جریان صدھا سال تغییري نكرد

آمدند، سخت بھ حفظ ظواھر و تشریفات و كاغذ بازي رغبت  امتحانات بھ استخدام دولت در مي
كبر و خودخواه و فاسد و گاھي خودكامھ بودند، و مردم در مقابل آنان كاري نمودند و مت مي
سخن . توانستند، جز آنكھ گاه بھ گاه دست بھ اعتصاب زنند وتماس با كارگزاران را تحریم كنند نمي

اما این معایب از . معایبي كھ در ھر دستگاه حكومتي وجود دارد در این دستگاه نیز راه داشت! كوتاه
با اینھمھ، فساد اداري چین از . گردانیدند تگاه نبود، بلكھ زادة آدمیزاداني بود كھ دستگاه را ميآن دس

  .نگذشتفساد اداري ھیچ كشور دیگري در 

اشت و از بروز فجایع اداري، آنچنانكھ در انتخاب كارمندان رسمي از راه امتحان محاسن بسیار د
صورت » فرمایشي«در چین انتصاب . كرد جامعة امریكایي ریشھ دوانیده است، ممانعت مي

  گرفت، براي مسخ كردن حقیقت و عوام  نمي

گرفت، انتخابات عمومي پر قیل و قال و  در نمي» جنگھاي زرگري«آمد،میان دو دستھ یا دو حزب  نمي
. وار، از نردبان مقامات باال رود توانست با كسب شھرتي روسپي داد، و كسي نمي ميپر فساد روي ن

حكومت گذشتة چین را باید دموكراسي بھ معني حقیقي دانست، زیرا ھمگان در مسابقة حصول مقام، 
امكاناتي یكسان داشتند؛ در عین حال، باید آن حكومت را نوعي آریستوكراسي واال انگاشت، زیرا بھ 

چنین بود . شدند گشت كھ بھ طریق دموكراتیك از میان ھمة طبقات برگزیده مي مردان توانایي ميدست 
كھ چینیان، براي ترقي خود، بھ دانش گراییدند، و مردان با فرھنگ، بھ جاي خداوندان مكنت، 

چین، با واگذاردن قدرت اجتماعي و سیاسي بھ مرداني كھ پروردة فلسفھ  .آمدند قھرمانان ملي بھ شمار
انگیز است كھ نظام جامعھ، یا تمدني كھ راھبر آن  انگیز كرد، و بسي غم و ادب بودند، آزمایشي ستایش
  .شد ناشدني تاریخ و تكامل، سر بھ سر درھم شكست و نابود بود، بر اثر فشار نیروھاي نرم
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فصل بیست و ھفتم 
  

  انقالب و تجدید حیات 

I  - خطرسفید  

 -جنگھاي تریاك -تجارت تریاك - انگلیسیان -ھلندیان - اسپانیاییان -پرتغالیان - كشمكش آسیا و اروپا
 - ملكھ تزوشي -سیاست درھاي باز - كوشش براي تجزیة چین - جنگ با ژاپن - پینگ طغیان تاي

  غرامت  -شورش بوكسرھا -سقوط او - شو اصالحات كوانگ

اروپا، كھ در نتیجة كشف قدرتھاي مكانیكي و . پا پدید آمدانقالب صنعتي بر اثر عوامل بسیار در ارو
اختراع ماشینھاي روزافزون، جان و جواني از نو گرفت، توانست در تولید كاالھاي ارزانبھا از ھمة 

شد از ارزش   چون مزدي كھ بھ كارگران پرداختھ مي. كشورھایي كھ صنایع دستي داشتند پیشي جوید
البتھ خریدتمام . ورزیدند ھا اصرار مي كارفرمایان در توسعة كارخانھحقیقي كار آنان كمتر بود، 

پس، كارفرمایان ناگزیر شدند . آمد، از بنیة مردم اروپا خارج بود كاالھایي كھ از ماشینھا بھ دست مي
اي بیابند، و این ضرورت امپریالیستي، اروپا  كھ براي فروختن كاالھاي اضافي خود بازارھاي بیگانھ

قرن نوزدھم، بھ علت فشار اختراعات و عوامل اقتصادي، عرصة كشمكش . تح جھان كشانیدرا بھ ف
كشمكشي بین تمدنھاي كھنسال و پختھ و فرسودة آسیا، و تمدنھاي نورستھ و پرشور  - دردناكي گردید
  .اروپاي صنعتي

. انقالب بازرگاني عصر كریستوف كلمب راھھا را گشود و زمینھ را براي انقالب صنعتي مھیا ساخت
ھاي تازة غرب  ھا و اندیشھ كاشفان از نو كشورھا را شناختند، بھ بندرھاي جدید راه یافتند، و فراورده

، كھ در ھند مستقر جویان پرتغالي در اوایل سدة شانزدھم، حادثھ. را بھ فرھنگھاي باستاني رسانیدند
جزیرة مالھ گذشتند و با كشتیھاي نظرگیر و توپھاي مخوف  شده و ماالكا را گرفتھ بودند، از آبھاي شبھ

سنگدل و ددمنش بودند و ھمة اقوام شرقي را شكار مشروع خود «). 1517(خود بھ كانتون رسیدند 
نظر مردم آسیا نیز جز این  در» .دانستند، و بنابراین از دزدان دریایي دست كمي نداشتند مي
بھ این سبب، چینیان، ترسان و خشمگین، نمایندگان آنان را بھ زندان انداختند و بھ . نمودند نمي

تقاضاھاي آنان، كھ خواھان تجارت آزاد بودند، پاسخ رد دادند و گاه گاه، با كشتارھاي جمعي، 
با اینھمھ، پرتغالیان، چون براي . زدودند پایگاھھایي را كھ آنان بھ دست آورده بودند از لوث وجودشان

  از حكومت پكن جواز بگیرند كھ در  1557دفع دزدان دریایي چینیان را یاري كردند، توانستند در سال 

عوایدي كھ تنھا یكي از . كارگاھھاي بزرگ برپا داشتند و مردان و زنان و كودكان را بھ خدمت گرفتند
  .زد دالر امریكایي سرمي 000،560،1كائو پرداخت سالیانھ بھ این كارگاھھا بھ حكومت پرتغالي ما

. و در جزیرة چیني فرمز استقرار یافتند) 1571(فیلیپین را گرفتند . پس از آن نوبت اسپانیاییان رسید
، پنج كشتي انگلیسي از راه رودخانھ خود را بھ كانتون رسانیدند 1637سپس ھلندیان آمدند، و بعد، در 

پرتغالیان . بس مخوف، آتش توپھاي محلي را خاموش و كاالھاي خود را خالي كردند و، با توپھایي
چینیان را بھ استعمال دخانیات و ابتیاع توتون عادت دادند و، از آغاز سدة ھجدھم، تریاك را ھم از ھند 
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شد كھ حكومت چین مردم را از استعمال آن منع كرد، اما اعتیاد بھ تریاك چنان رایج . بھ چین آوردند
دولت چین در آن سال،  .رسیدصندوق  4000میزان مصرف ساالنة تریاك در چین بھ  1795در سال 

ھ ، ورود تریاك را ممنوع كرد و واردكنندگان و اھالي را از این مخدر قوي، ك1800و بار دیگر در 
چینیان با اشتیاق : با اینھمھ، بازار تریاك گرم بود. ربود، برحذر داشت نیروي حیاتي ملت را مي

  .گرفتند فروختند، و مأموران محلي شادمانھ رشوه مي خریدند، اروپاییان با رضایت مي مي

، حكومت پكن، براي اجراي كامل قانون منع ورود تریاك، دست بھ صدور فرماني زد، 1838در 
شو، كھ یكي از كارگزاران فعال حكومت بود، بھ واردكنندگان بیگانة كانتون دستور داد كھ  تزه نولی

موجودي تریاك خود را تسلیم كنند و، چون از آنان امتناع دید، كوي بیگانگان كانتون را بھ محاصره 
ن جش«صندوق تریاك را كھ نزد آنان یافت، در طي مراسمي كھ باید آن را  000،20گرفت و 

كونگ رسانیدند و بھ نخستین  نیروھاي انگلیسي خود را بھ ھونگ. نام نھاد، از میان برد» سوزي تریاك
دولت انگلیس وانمود كرد كھ علت جنگ موضوع تریاك نیست؛ مدعي شد . پرداختند» جنگ تریاك«

نموده و،  كھ چون دولت چین با نخوت تمام از پذیرفتن یا درست پذیرفتن نمایندگان انگلیس خودداري
با مالیاتھاي سنگین و احكام دادگاھھاي فاسد خود، موانعي بر سر راه تجارت قانوني بھ وجود آورده 

باران  توانستند، شھرھا را گلولھ نیروھاي انگلیس، تا حدي كھ مي. ناپذیر است است، جنگ اجتناب
. پیمان نانكینگ واداشتند كیانگ، دولت چین را بھ امضاي كردند و، با تسلط یافتن بر ترعة بزرگ چین

كونگ در اختیار انگلیس  بھ موجب این پیمان، كھ ذكري از تریاك در آن نیست، جزیرة ھونگ
قرارگرفت، عوارض گمركي چین بھ پنج درصد كاھش یافت، و پنج بندر كانتون و آموي و فوچو و 

  ھمچنین غرامت . نینگپو و شانگھاي بھ روي بازرگانان بیگانھ گشوده شد

كشورھاي دیگر، از جملھ ایاالت متحد . شكن انگلیس از حوزة اقتدار چین بھ در رفت باع قانونات
را براي اتباع خود خواستند و بھ » مرزي برون«امریكا و فرانسھ، نیز از دولت چین ھمین حقوق 

  .دست آوردند

یي نداشت، زیرا پس دیگر دولت در برابر اروپاییان آبرو. این جنگ آغاز انحالل رژیم دیرین چین بود
سراییھاي  از آنكھ اروپاییان را بھ باد توھین گرفت و آنان را بھ مبارزه طلبید، تسلیم آنان شد، و حماسھ

در . سران آزمند خارجي پنھان كند درباري ھم نتوانست این حقایق را از درس خواندگان چیني و خیره
پس طغیانھاي بسیار بر . رفت از میان مي یافت، اقتدار دولت چین ھر جا كھ خبر شكست چین راه مي

چوان، كھ با مذھب  ، مرد متدین پرشوري بھ نام ھونگ شیو1843در . ضد حكومت پكن بھ وجود آمد
پرستي  پروتستان آشنایي اندكي داشت، چنین پنداشت كھ خدا او را گسیل كرده است تا چین را از بت

ًا بھ فكر برانداختن دودمان منچو و استقرار حكومت اما بعد. برھاند و مسیحیت را در آنجا رواج دھد
پیروان او، كھ برخي اسیر تعصب دیني بودند و بعضي . برآمد) »صلح بزرگ«یعني، (پینگ  تاي
خواستند چین را بھ شیوة غربي اصالح كنند، دلیرانھ جنگیدند، بتھا را در ھم شكستند، مردم را  مي

چن را از میان بردند،  تھ كاریھاي چینگ  ت فرھنگي و چینيھا و مؤسسا كشتند، بسیاري از كتابخانھ
اما در این ھنگام . در تصرف گرفتند، و بھ پكن گراییدند) 1865 -1853(سال  نانكینگ را مدت دوازده

ور بود، براثر بیكفایتي فرماندھان خود، شكست  كھ پیشواي آنان، دور از خطر، در تجمل غوطھ
  . شناسد، غرقھ شدند س انساني چین، كھ فرقي میان آدمیان نميخوردند و بار دیگر در اقیانو

-1856(را افروختند » جنگ تریاك«پینگ، اروپاییان آتش دومین  در بحبوحة شورش خطرناك تاي
انگلیس، كھ از حمایت فرانسھ و ایاالت متحد امریكا برخوردار بود، خواستار شد كھ بعضي ). 1860

انگان باز باشد و فرستادگان اروپا در دربار پكن با احترام پذیرفتھ دیگر از شھرھاي چین بھ روي بیگ
چینیان مخالفت نمودند، و . رغم قانون رایج بود، اعتبار قانوني یابد شوند و تجارت تریاك، كھ علي
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انگلیس و فرانسھ كانتون را گرفتند و فرمانرواي آن را بھ زنجیر كشیدند و بھ ھند فرستادند؛ قالع 
توزي شكنجھ و اعدام مأموران مخفي اروپایي در  ا گشودند؛ بھ پایتخت تاختند و، بھ كینتسین ر تین

پیماني كھ فاتحان بر مغلوبان تحمیل كردند مقرر . پكن، دست بھ ویراني كاخ تابستاني فغفور زدند
و تسھ راه یابند؛ فرستادگان اروپایي  داشت كھ اروپاییان بھ ده بندر چیني دیگر و رودخانة یانگ

امریكایي بھ دربار چین روند و كشورھاي آنان با چین برابر بھ شمار آیند؛ مبلغان دیني و سوداگران 
خارجي در سراسر آن سرزمین از تعرض مصون مانند؛ اتباع كشورھاي غربي بیش از پیش از حیطة 

س تعلق كونگ است بھ انگلی قوانین چین بركنار باشند؛ قسمتي از خاك چین كھ مقابل جزیرة ھونگ
  گیرد؛ صدور تریاك بھ چین قانوني تلقي شود؛ و چین 

  .غرامت، در تعلیم و تربیت چینیان ھمت گمارد

دولتھاي اروپایي، كھ از این پیروزیھاي آسان یافتھ سرمست شده بودند، در صدد ضبط سایر نواحي 
فرانسھ، بھ  ).1860(روسیھ ناحیة شمال رود آمور و خاور رود اوسوري را گرفت . چین برآمدند

ژاپن، كھ تمدن خود را بھ چین ). 1885(شدن یك تن مبلغ، بھ اشغال ھندوچین پرداخت  بھانة كشتھ
و در ظرف یك سال آن را شكست داد؛ ) 1894(مدیون بود، ناگھان بھ كشور ھمسایة خود تاخت 

اك خود ساخت ، آن را جزو خ1910جزیرة فرمز را گرفت؛ كره را از پیكر چین جدا كرد و بعدًا، در 
روسیھ چین را بھ پرداخت غرامت . دالر آمریكایي نیز خواست 000،000،170و غرامتي معادل 

جزیرة لیائوتونگ مانع شد، و خود سھ  دیگري بھ ژاپن واداشت و در عوض ژاپن را از تصرف شبھ
ان ھم فرصت را چون چینیان دو تن مبلغ آلماني را كشتند، آلم. سال بعد آن را گرفت و مستحكم گردانید

پس، كشور چین، كھ روزگاري شوكت ). 1898(مغتنم شمرد و شبھ جزیرة شانتونگ را تصرف كرد 
اي، امتیازاتي  تقسیم شد، و ھریك از دولتھاي اروپایي، در منطقھ» منطقة نفوذ«عظیم داشت، بھ چند 

  .براي استخراج معادن و سوداگري بھ دست آوردند

كرد و بیم داشت كھ خاك چین سر بھ سر منقسم  را بھ چین پیش بیني ميژاپن، كھ احتیاج آیندة خود 
است، بھ » سیاست درھاي باز«گردد، با ایاالت متحد امریكا ھمداستان شد و اعالم كرد كھ خواستار 

خارجیان، باید ھمة كشورھا با حقوقي متساوي و » مناطق نفوذ«این معني كھ، با وجود معتبر بودن 
ایاالت متحد امریكا، براي تحكیم موقعیت خود در چین، . چین بھ دادو ستد پردازندعوارضي برابر با 

فیلیپین را ضبط كرد و با این عمل، دیگران را متوجھ گردانید كھ آن كشور ھم از  1898بھ سال 
  .خواھد تجارت چین سھمي مي

در پایان دومین . شد يدر ھمین زمان، پردة دیگر این درام در پشت دیوارھاي كاخ سلطنتي پكن ایفا م
، كھ متحدان اروپایي پیروزمندانھ بھ پایتخت چین پا نھادند، فغفور جوان، )1860(» جنگ تریاك«

فنگ، بھ جھول گریخت و در سال بعد درگذشت و تاج و تخت را براي پسر پنجسالة خود بھ جا  ین شي
این زن، كھ . را در دست گرفت مادر این پسر، كھ زن دوم فغفور متوفا بود، زمام شاھنشاھي. گذاشت

مشھور بود و در جواني با زیبایي خود بر دربار فرمان رانده » ملكة وارث«بھ تزوشي موسوم و بھ 
، فرزندش، كھ 1875در . بود، مدت یك نسل با قدرت و بیرحمي، ولي بھ كفایت، بر چین سلطھ ورزید

ھ بھ سوابق و اعتراضات، كودك صغیر بھ سن رشد نزدیك شده بود، قالب تھي كرد؛ ملكھ، بدون توج
با فراست و ارادة . شو را اسمًا بر تخت نشانید و خود بھ فرمانروایي ادامھ داد دیگري بھ نام كوانگ
داشت و نزد  بازي زیرك بود، صلح را در چین نگاه ھونگ چانگ كھ سیاست خویش، و بھ كمك لي

اپن بھ چین، و سپس غارتگریھاي مداوم و سریع اما ھجوم ناگھاني ژ. تاراجگران بیگانھ اعتبار یافت
  اروپا، 
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ارتش منظمي بھ وجود آورد، راه آھن و كارخانھ بسازد و از قدرتي : نیز مانند ژاپن از غرب تقلید كند
ملكة جسور، كھ در . ور گردد صنعتي، آن گونھ كھ پیروزیھاي ژاپن و اروپا را میسر ساختھ بود، بھره

. شد، با تصویب رایزنان خود، این تمایل را مورد مخالفت تام قرار داد ده مينامی» بوداي پیر«دربار 
شو، كھ اكنون در كار سلطنت استقالل یافتھ بود، در نھان با آن موافقت نمود و ناگھان در  ولي كوانگ

گمان، اگر آن فرمانھا  بي. آور صادر كرد ، فرمانھایي حیرت»بوداي پیر«، بدون مشاوره با 1898
آمد و شاید  زمین درمي شد، چین با سرعت و در عین مسالمت بھ رنگ مغرب تھ و اجرا ميپذیرف

فغفور جوان فرمان داده بود كھ . رھید دودمان شاھي از سقوط، و كشور از پریشاني و بینوایي مي
مدارس جدیدي برپا دارند و، گذشتھ از تعالیم دیرین آیین كنفوسیوس، فرھنگ علمي غرب را نیز بھ 

زمین را بھ چیني بگردانند؛  آموزان تعلیم دھند؛ ھمة كتابھاي مھم علمي و ادبي و فني مغرب شدان
در مقابل «آھن بسازند؛ و ھمچنین بھ اصالح نیروھاي زمیني و ھوایي بپردازند تا چین بتواند  راه

د از ما منتفع خواھن اند و مي ھمسایگان نیرومندي كھ از ھر سو، با نیرنگھاي خود ما را در میان گرفتھ
طلبي شدید  ملكة وارث، كھ از اصالح. ایستادگي ورزد» شوند و بھ یاري یكدیگر از پایمان درآورند

شو بھ ھراس افتاده بود، او را در یكي از كاخھاي شاھي محبوس كرد و فرمانھاي او را زیرپا  كوانگ
  .الرقاب چین گردید نھاد و خود مجددًا مالك

گر از این وضع  گونھ فكر غربي مورد مخالفت قرار گرفت، و ملكة حیلھھر: پس، جریان معكوس شد
، »مشتھاي ھماھنگي پاك«ھوچوان، بھ معني  سازمان اي. براي اجراي مقاصد خود سود فراوان برد

معروف شده است، با آنكھ بھ وسیلة گروھي انقالبي براي برانداختن ملكھ » بوكسرھا«كھ در تاریخ بھ 
ود آمده بود، بھ تحریك ملكھ، خشم خود را متوجھ بیگانگان مھاجم كرد و خواستار و دودمان او بھ وج

، بھ اقتضاي شور وطندوستي، در بسیاري از نواحي 1900اخراج ھمة بیگانگان شد، و سرانجام، در 
ھاي خود پناه بردند و سربازان  اروپاییان با وحشت بھ سفارتخانھ. كشور دست بھ كشتار مسیحیان زد

ملكھ و درباریانش بھ شیانفو گریختند، و . آور شدند ي اروپایي، براي حفظ آنان، بھ پكن رويكشورھا
سپاھیان انگلیس، فرانسھ، روسیھ، آلمان، ژاپن، و ایاالت متحد امریكا شھر را تاراج كردند؛ بسیاري 

عاقبت غرامتي معادل  .بردندتوزي كشتند؛ و اموال مردم را ربودند یا از میان  از چینیان را بھ كین
پیكر در ھم شكستھ تحمیل كردند، و مقرر شد كھ، براي  دالر امریكایي بھ كشور غول 000،000،330

امریكا و  بعدًا ایاالت متحد. وصول آن، عوارض واردات چین و انحصار نمك بھ آنان واگذار شود
  انگلیس 

و روسیھ و ژاپن از مبالغ قابلي از این غرامت چشم پوشیدند، بھ این معني كھ آن مبالغ را براي تعلیم و 
این عمل كھ ظاھرًا حاكي از بخشش و . تربیت دانشجویان چیني در كشورھاي خود اختصاص دادند

درگرفت، بیش از ھر عامل آوري كھ میان شرق و غرب  بزرگواري بود، در كشمكش تاریخي و سوگ
  .دیگر باعث دگرگوني چین باستان شد

II -  مرگ یك تمدن  

تأثیر آنان در متزلزل كردن  -آشنایي آنان با تمدن غربي -صرف غرامات براي تربیت دانشجویان
ھونگ  مالقات او با لي -حوادث جواني او -سن مسیحي یات سون -نقش مبلغان بیگانھ -جامعة چیني

ھرج و مرج  -سن یات مرگ سون - كاي شي آن یو - موفقیت او –اي او براي ایجاد انقالب ھ نقشھ - چانگ
  در شانگھاي  - ژاپنیان در منچوري - كاي شك  چیانگ - شمال آرام -كمونیسم - و غارتگري
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ھزاران تن چیني، و ھمچنین دانشجویاني كھ مقرر شد از اعتبار غرامت جنگ استفاده كنند، براي 
گروھي بھ انلگیس رفتند و گروھھاي بزرگتري بھ آلمان . فاتحان چین بھ خارج شتافتندتحقیق در تمدن 

و از آن پس ھر سالھ صدھا تن از آنان تنھا از دانشگاھھاي . و ایاالت متحد امریكا و ژاپن روي آوردند
این دانشجویان در سني بودند كھ ھنوز بھ كنھ فرھنگ ملي خود پي . التحصیل شدند امریكا فارغ

از این رو، با ستایش و سپاس، در فراگرفتن علوم و تاریخ و عقاید و روشھاي غربي . بردند نمي
زده بھ زندگي پرشور و پرآسایش پیرامون خود و آزادي  اینان، كھ با دیدگاني شگفتي. كوشیدند مي

دل  نگریستند، فلسفة غربي را بررسي كردند؛ از دین پدرانشان زمین مي فردي و حقوق مردم مغرب
طلب گردیدند و با ھمة عوامل تمدن  برگرفتند و، بھ اقتضاي محیط و مربیان جدید خود، سخت تحول

ھزاران تن از این جوانان، كھ از اصل خویش گسیختھ بودند، پس از . اصیل خویش بھ ستیزه پرداختند
نجكاوي و بردند، و بذرھاي ك ماندگي مادي كشور خود رنج مي بازگشت بھ چین، از فرسودگي و پس

  .فشاندند عصیان را در ھر شھري مي

وجود مبلغان و بازرگانان غربي، كھ در طي دو نسل . پایان حوادث بھ این دانشجویان مدد داد رشتة بي
رفاه و . در چین آمدو رفت كرده بودند، خواه ناخواه زمینة رواج تمدن بیگانھ را فراھم آورده بود

اقلیت فعالي از مردم نسبت . مشتاق تمدن نویدبخش غربي گردانیدلطایف زندگي آنان، چینیان جوان را 
پروا گردیدند و، با تبلیغ برضد نیاپرستي، نسل نو را بھ مخالفت با نسل  بھ قوانین اخالقي كھنسال بي

از این گذشتھ، مبلغان با آنكھ مروج تعالیم عیساي نرمدل و مھربان بودند، باز بھ . كھنھ برانگیختند
داد  زمین مي بھ وسیلة توپھایي كھ عظمت و قدرت آنھا درسي از شوكت اروپا بھ مشرقھنگام لزوم 
  . شدند حفاظت مي

كھ در زاد وبوم خود بھ منزلة قیام مظلومان بود، در میان چینیان مسیحي بھ صورت خمیرمایة انقالب 
  .درآمد

، در 1866و كھ در سال ا. یكي از چینیاني كھ بھ مسیحیت گرویده بود بھ رھبري انقالب چین رسید
آنكھ پاي شوخي در میان  ولي، بي. آرام بود دار زاده شد، پسري بي كانتون، در خانوادة كشاورزي اجاره

سون چنان در مسیحیت سختگیر بود كھ . نامیدند» سون، پري آرامش«سن یعني  یات باشد، او را سون
ادر بزرگتر او، كھ بھ ھاوایي بر. در معابد دھكدة خود بھ تخریب صور خدایان چیني دست زد

مدیر این مدرسھ اسقفي مسیحي و . اي سپرد مھاجرت كرده بود، او را بھ ھونولولو برد و بھ مدرسھ
پس، سون بھ شیوة غربیان پرورش یافت و، چون بھ چین بازگشت، بھ . وابستة مذھب انگلیكان بود

التحصیل این دانشكده، از آن  ارغپیوست، و سپس، بھ عنوان نخستین ف» دانشكدة پزشكي انگلیسي«
. عواملي چند، مخصوصًا تحصیل در دانشكدة پزشكي، شور دیني او را فرو نشانید. بیرون آمد

زیستند، چنان  ھاي اختصاصي مي بیگانگان، كھ گمرك بنادر چین را در اختیار گرفتھ بودند و در محلھ
تباھي دولت مرتجع چین، كھ بھ . قالب افتادداشتند كھ سون بھ فكر ان تحقیري نسبت بھ چینیان روا مي

شكست چین بزرگ از ژاپن كوچك و تقسیم خاك چین میان اروپاییان انجامید، سون را از احساس 
  .حقارت و نفرت ماالمال كرد و بر آن داشت كھ برانداختن سلسلة منچو را آغاز رھایش چین بداند

سوار كشتي شد : سادگي و اعتماد او بھ خود بودنخستین قدمي كھ سون برداشت حاكي از ایدئالیسم و 
و، بھ ھزینة خود، دوھزار و پانصد كیلومتر سفر كرد و بھ شمال رفت تا طرحھایي را كھ براي 

السلطنة ملكة وارث، عرضھ  چانگ، نایب ھونگ اصالح كشور و اعادة حیثیت آن ریختھ بود بھ لي
زندگي پرحادثھ و مقرون بھ سرگرداني خود را آغاز  پس، بازگشت و. اما بھ او اعتنایي ننمودند. دارد
در آن زمان، رھبران . درصدد برآمد كھ، براي افروختن آتش انقالب، پولي فراھم آورد. كرد

نگریستند و خواستار حكومتي  ھاي بازرگاني و انجمنھاي مخفي نیرومند با غبطھ بھ اشراف مي اتحادیھ
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ھا و  بسیاري از این اتحادیھ. تناسب با تمول آنھا واگذاردبودند كھ بھ طبقات سوداگر نیز مقامي م
سپس، سون بھ امریكا و اروپا سفر كرد و براي انقالب . ھاي سون برخاستند انجمنھا بھ حمایت نقشھ

بردند  چین از چند صدھزار رختشوي و چندصدھزار بازرگان چیني كھ در آن سرزمینھا بھ سر مي
سفارت چین، پس از این كار . سیلة سفارت چین دستگیر شددر لندن، بھ و. كمك مالي خواست

. غیرقانوني، قصد آن داشت كھ مخفیانھ او را با غل و زنجیر، بھ عنوان خائن بھ وطن، روانة چین كند
. ولي یك مبلغ مسیحي، كھ از معلمان دورة جواني او بود، حكومت انگلیس را بھ نجات او برانگیخت

  بر روي ھم، . اكناف عالم بھ گشتن و گردآوردن پول گذرانیدسون مدت پانزده سال را در 

او خبر رسید كھ قواي انقالبي جنوب را گرفتھ و روانة فتح شمال شده و او را بھ سمت جمھورساالر یا 
ھمان بندري  -چند ھفتھ بعد، پیروزمندانھ بھ ھونگ كونگ . رئیس جمھوري موقت چین برگزیده است

  .پا نھاد –ران انگلیسي آن خفت دیده بود كھ بیست سال پیش از مأمو

، ملكة وارث درگذشت و روز پیش از مرگ خود زمینة ھالكت فغفور محبوس كوانگ 1908در سال 
. پویي برادرزادة كوانگ شو كھ بعدًا سلطان منچو كوئو گردید، جاي او را گرفت. شوي را فراھم آورد

وارث و نخستین سالھاي سلطنت جانشین خرد  زمامداران چیني، در باز پسین سالھاي حكومت ملكة
آھن  ھاي خارجي و احیانًا داخلي راه با سرمایھ: سال او، براي نوسازي چین بھ كوشش برخاستند

ساختند و ادارة آن را بھ بیگانگان واگذاردند؛ امتحاناتي را كھ براي انتخاب كارگزاران حكومتي 
، یك 1910تربیتي جدیدي را پایھ ریختند؛ و در  گرفت بھ دست فراموشي سپردند؛ دستگاه صورت مي

تشكیل دادند و مقرر داشتند كھ، در طي نھ سال، مقدمات تأسیس حكومت سلطنتي » مجلس ملي«
فراھم آید و تدریجًا، بھ موازات تعمیم آموزش و پرورش عمومي، ھمة مردم از ) مشروطھ(قانوني 

ھر «سیس حكومت قانوني چین ذكر شده بود كھ در فرمان تأ. حق انتخاب نماینده برخوردار گردند
اما این تالش صرفًا » .گونھ تندروي در مورد این اصالحات عاقبتي جز اتالف مساعي نخواھد داشت

از این رو، انقالب بھ راه خود رفت؛ روز . غلتید در حكم توبة دودماني بود كھ در بستر مرگ مي
كرد و ارتش را  و زبانة آتش انقالب را مشاھده مي، فغفور جوان، كھ از ھر س1912دوازدھم فوریة 

السلطنة چین، یكي از فرمانھاي جالب توجھ  دید، كناره گرفت و امیر چون، نایب ھم مایل بھ مدافعھ نمي
  :تاریخ چین را صادر كرد

مشیت آسماني معلوم، و خواست … . اند امروز مردم تمام شاھنشاھي بھ جمھورساالري متمایل شده
توانم، محض افتخار و عظمت یك خاندان، خواستة میلیونھا تن را  من چگونھ مي. ن استمردم روش

دارم كھ حكومت چین بھ صورت جمھوري قانوني  زیر پا گذارم؟ بنابراین، با موافقت فغفور، مقرر مي
درآید، تا آرزوي ھمگان در سراسر شاھنشاھي برآورده شود، و با خردمندان كھن، كھ سلطنت را 

  . شمردند، ھماھنگي كرده باشیم مردم ميمیراث 

بخش و مقرري  انقالبیھا نسبت بھ پویي با عنایت رفتار كردند؛ از جان او در گذشتند و قصري آسایش
وار از صحنھ خارج  پس، دودمان منچو، كھ شیرآسا پیش تاختھ بود، بره. ھنگفت و لعبتي بھ او دادند

  .شد

كاي، كھ یكي  شي یوآن. ود آمد، حیاتي طوفاني در پیش داشتجمھورساالري، با آنكھ با آرامش بھ وج
توانست انقالب را از پیشرفت  از سیاست بازان نظام پیشین بود، سپاھي در اختیار داشت و مي

. وي، بھ بھاي حمایت خود از انقالب، مقام ریاست جمھوري را براي خود خواست. بازدارد
  ه بود، از سر بزرگواريدار این سمت شد سن، كھ تازه عھده یات سون
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داران پرقدرت داخلي و خارجي، بھ  پس، یوان، بھ تحریك سرمایھ. گیري كرد موافقت نمود و كناره
اي چید تا مقام سلطاني یابد و دودمان جدیدي  خواھد چین را از اضمحالل برھاند، توطئھ بھانة اینكھ مي

اما، پیش از . ان خود را بھ تجدید انقالب خواندسن او را خائن نامید و ھواخواھ یات سون. بھ راه اندازد
  .آنكھ كشمكش در گیرد، یوان بیمار شد و جان داد

سن، بھ ھمان نسبت كھ مردي سخت ایدئالیست و  یات سون. از آن پس، چین روي نظم و وحدت ندید
اي  اي بھ نقشھ خطیبي بس بزرگ بود، از كشورداري و برقراري صلح عجز داشت، و ھمواره از نقشھ

دید، از او رنجھ شد، و  طبقة متوسط، كھ او را علنًا موافق كمونیسم مي. پرید و از فكري بھ فكري مي
سن رخت بھ كانتون كشید و در آنجا بھ تعلیم و ارشاد جوانان پرداخت و گاه گاه دست بھ  یات سون

در آن اوان، چین از دولتي كھ مورد قبول تمام نواحي كشور باشد محروم مانده،  .زدكارھاي حكومتي 
رفت، از دست داده، رسم پیروي از عرف و  سلطنت را، كھ عامل وحدت آن سرزمین بھ شمار مي

ھ سراسر كشور ھا ب قانون را بھ یك سو نھاده، و در زمینة وطندوستي كھ موجب دلبستگي مردم ناحیھ
بر اثر عوامل، میان شمال و جنوب، میان نواحي ھمسایھ، میان ثروت . شد، رو بھ ضعف رفتھ بود مي

جویان سپاھیاني تشكیل دادند و بھ  حادثھ. و گرسنگي، و میان كھنھ و نو جنگھایي متواتر در گرفت
استند، دست بھ كشت تریاك بر والیات دور افتاده تسلط یافتند، خودسرانھ مالیات خو» توچون«عنوان 

صنعت و تجارت، كھ اجبارًا بھ سرداران فاتح . زدند، و براي بسط نفوذ خود، بھ اطراف یورش بردند
دزدیدند و  گرفتند و مي راھزنان، بھ نوبة خود، باج مي. دادند، انتظام و رونق خود را باختند باج مي

ھریان، از بیم آنكھ مبادا از گرسنگي بمیرند، ش. نیروي منظمي براي دفع آنان وجود نداشت. كشتند مي
ھاي دزدان یا سربازان  شدند و، با تاراج كشاورزان، آنان را از پیوستن بھ دستھ دزد یا سرباز مي

اي فراھم  جویي خانواده انداز یك عمر، یا اندوختة مختصري كھ بر اثر صرفھ پس. گردانیدند ناگزیر مي
، تنھا در 1931در . شد ن ضبط، یا بھ وسیلة راھزنان غارت ميآمده بود، بآساني از طرف سردارا

  .كردند راھزن تكاپو مي 000،400ایالت ھونان 

بازان خود، كاراخان و یوفھ، را بھ  ، روسیھ دو تن از تواناترین سیاست1922در این ھنگامھ، بھ سال 
روسیھ » برون مرزي«اوي كاراخان از دع. چین فرستاد تا آن كشور را بھ انقالب كمونیستي بكشانند

  پوشید و، بھ موجب پیماني  چشم

این ارتش، كھ اسمًا . بسیار كوتاه، با كمك ھفتاد افسر شوروي، ارتش ملي جدیدي در چین پدید آمد
 –بود، ولي عمال در اختیار بورودین  -سن یات منشي سابق سون –شك  كاي تحت فرماندھي چیانگ

ن بھ شمال پیشروي كرد، شھرھا را یكي پس از دیگري گرفت، قرار داشت، از كانتو –مشاور روسي 
شك، بھ  كاي چیانگ: پس از این پیروزي، فاتحان دچار تفرقھ شدند .یافتو سرانجام در پكن استقرار 

تاخت و یك حكومت دیكتاتوري نظامي كھ بنابر مقتضیات با  شیوة شرقي، سبعانھ بر نھضت كمونیسم
  .داران موافقت داشت، برپا كرد نیات سوداگران و سرمایھ

ژاپن، كھ بر . دشوار است كھ ملل یا افراد از مشاھدة بدبختیھاي ھمسایگان خود بھ فكر سودجویي نیفتند
سریع بھ دست آورده و از این رو اثر تقلید از روشھاي صنعتي و سیاسي و جنگي غرب، موفقیتھایي 

سن، در مقابل غرب، بھ چین  یات بایست، مطابق انتظار سون چینیان را بھ انقالب برانگیختھ بود، مي
اما ژاپن، براي حل مشكالت ناشي از ترقیات سریع خویش، پریشاني و . دست دوستي و ھمیاري دھد

یش قدرت دفاعي ژاپن براي مقابلھ با افزا. ناتواني استاد دیرین خود را فرصتي مناسب دانست
تجاوزات احتمالي، مستلزم افزوني جمعیت بود؛ افزوني جمعیت توسعة صنایع و بازرگاني را ایجاب 

سنگ و مواد دیگري كھ در ژاپن كمیاب بود  كرد؛ این منظور نیز بدون داشتن واردات آھن و زغال مي
شد كھ این كشور در بازار  ت ھنگامي محقق مياز این گذشتھ، توسعة سودبخش تجار. نمود میسر نمي
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چین، یعني در تنھا بازار بزرگي كھ از استعمار جھاني اروپا نسبتًا آزاد مانده بود، حصة بزرگي بھ 
سنگ غني بود و بزرگترین بازار  چین در كنار ژاپن قرار داشت و از لحاظ آھن و زغال. دست آورد

ل كھ الشخوران امپریالیست در میدانھاي جنگ فرانسھ حلقوم در آن حا. آمد بالقوة عالم بھ شمار مي
توانست، بر سر دوراھي بازگشت بھ دورة كشاورزي و زبوني یا  دریدند، كدام ملتي مي یكدیگر را مي

  پیشرفت بھ سوي امپریالیسم صنعتي و جھانگشایي، از وسوسة ربودن غنایم چین سرنگون چشم پوشد؟ 

درگرفتن جنگ جھاني اول، بھ آلمان اعالن جنگ داد، و بھ كیائوچو،  پس، ژاپن، اندك زماني پس از
كاي را با  شي سپس حكومت یوان. كھ شانزده سال از طرف چین بھ آلمان بھ اجاره داده شده بود، تاخت

شد، چین بھ صورت  اگر مطالبات ژاپن برآورده مي. خود مواجھ ساخت» مطالبات بیست و یك گانة«
  آمد، اما اعتراض  سیاسي ژاپن در ميمستعمرة اقتصادي و 

گریستند و دست بھ  دانشجویان در خیابانھا برخواري وطن خود مي. ھاي ژاپن را گرفت جلوي خواستھ
زدند، و ژاپنیان، با نیشخند، بھ مالمتھاي اخالقي اروپا، كھ خود مدت نیم قرن چین را  خودكشي مي

این فرصت وقتي فرا رسید كھ . رصت دیگري بودنددادند و با شكیبایي مترصد ف گزیده بود، گوش مي
مصنوعات » آب كردن«اروپا و امریكا دچار گسیختگي اقتصاد امپریالیستي خود شدند و، براي 

ژاپن بھ منچوري . اضافیي كھ در بازارھاي داخلي خریدار نداشت، بھ فكر یافتن بازار خارجي افتادند
بھ وجود آورد؛ و پویي، فغفور پیشین چین، را در ابتدا بھ  حملھ برد و دولتي بھ نام منچوكوئو در آنجا

ریاست جمھوري، و سپس بھ سلطنت آن دولت نوبنیاد گمارد و خود، با اتحاد سیاسي و نفوذ اقتصادي 
كشي از منابع طبیعي و كارگران و امكانات بازرگاني  و تسلط نظامي، زمینة مناسبي براي بھره

پایي كھ، پس از ربودن ھمة غنایم موجود، خواستار منع راھزني شده دنیاي ارو. منچوري فراھم آورد
اما عاقبت، . پرده اعتراض كرد بود، با امریكا ھمداستان گردید و با صداي ضعیفي بھ این یغماي بي

  .بنابر رسم مألوف خود، غلبھ و قدرت را بھ عنوان حق پذیرفت

اینان، كھ از تحریم كاالھاي خود در چین بھ . شتندژاپنیان در شانگھاي تحقیر نھایي را برچینیان روا دا
نادیدة خود را بھ شانگھاي، غنیترین بندر چین، پیاده كردند و بھ  خشم افتاده بودند، سپاھیان شكست

چینیان . تخریب ناحیة چاپي پرداختند و از حكومت چین خواستند كھ از تحریم كاالھاي ژاپني جلوگیرد
و ارتش نوزدھم كانتون، تقریبًا بھ تنھایي، مدت دو ماه در مقابل نیروھاي  دلیرانھ از خود دفاع كردند،

ژاپن قواي خود را از . پس از آن، حكومت نانكینگ از درآشتي درآمد. مجھز ژاپني ایستادگي ورزید
شانگھاي فراخواند، و چین درصدد مداواي زخمھاي خود برآمد و، براي نھادن بنیاد تمدن نیرومند 

  .اند در مقابل جھاني آزمند از خود محافظت و دفاع كند، مصمم شدنویي كھ بتو

III - آغاز نظام نو  

مخالفت  - حكومت جدید -دستمزد -ھاي كارگري اتحادیھ - بازرگاني - ھا كارخانھ -در شھر - تحول در ده
تحول  - اخالق نو - واكنش در برابر دین - تضعیف آیین كنفوسیوس -ناسیونالیسم با تمدن غربي

ن زبا - »طغیان نو«جنبش ادبي و فلسفي  -آموزش و پرورش مختلط - جلوگیري از تولید مثل -زناشویي
  عوامل تجدید حیات  -عوامل انھدام - ھوشي -ادبي نو

  مشرق زمین، بھ ھنگام دگرگوني اروپا، تغییري نكرد؛ اما اكنون در شرق چیزي نیست كھ در كار 
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تر شده و با عزم راسخ براي انھدام رسوم و سازمانھایي كھ پیش از این  طلب جز روسیھ، اصالح
، ما تنھا شاھد زوال یك دودمان 1644امروز، برخالف سال . تنمودند بھ پا خاستھ اس تغییرناپذیر مي

  .كنیم شدن تمدني را نظاره مي شاھي نیستیم، بلكھ زاده

نسل جدید : شود، زیرا كندرفتاري با نوآوري سازگار نیست روستا، دیر و كم، از تحول برخوردار مي
ن یازده ھزار و دویست كیلومتري آھ ولي راه. درود كارد و مي چین، بھ شیوة نسلھاي پیش، ھمچنان مي

گذرد، با آنكھ مدت چند سال دستخوش آشفتگي بود و بھ وضع بدي افتاد و  چین، كھ از روستاھا مي
كرارًا بھ مقاصد جنگي اختصاص یافت، باز دھستانھاي خاوري را بھ شھرھاي ساحلي پیوند داده است 

 -كاالھاي بیگانھ. رساند خانوادة كشاورز ميو ھر روز نماھایي از بدایع تمدن غرب را بھ صدھا ھزار 
در والیات ساحلي چین فراوانند، زیرا،  - مانند نفت، چراغ نفتي، كبریت، سیگار، و حتي گندم امریكایي

بر اثر محدودیت و خرابي وسایل حمل و نقل كشوري، آوردن محصوالت داخلي بھ والیات ساحلي 
بدیھي است كھ رشد اقتصادي ھر . امریكا ھزینھ دارد ھاي استرالیا یا بیش از وارد كردن فراورده

سي ودوھزار كیلومتر جادة خاكي ساختھ شده است، و شش . تمدني بھ وسایل حمل و نقل وابستھ است
وقتي كھ ماشین، . كنند ھا رفت و آمد مي نظمي شرقي، در آن جاده ھزار اتوبوس مملو از مسافر، با بي

قحطي  -یگر پیوند دھد، بزرگترین تحول تاریخ چین دست خواھد دادھاي بیشمار چین را بھ یكد دھكده
  .از میان خواھد رفت

ھاي  كند؛ مصنوعات دستي داخلي، كھ با فراورده زمین در شھرھا با سرعت بیشتري غلبھ مي مغرب
كار  پویند؛ میلیونھا افزارمند بیكار بھ دنبال توانند، راه زوال مي ماشیني ارزانبھاي بیگانھ رقابت نمي

شوند، اینان را بھ كام خود  ھاي داخلي در سواحل كشور برپا مي ھایي كھ با سرمایھ دوند، وكارخانھ مي
دھد، در شھرھا صدایي ندارد؛  كشند؛ دوك نخریسي، كھ ھنوز در روستاھا بھ چرخش خود ادامھ مي مي

فندگي نوبنیاد، چینیان ھاي با ي خارجي كشور را غرق كرده است و كارخانھ ا ھاي پنبھ پنبھ و پارچھ
ھاي  ھاي بزرگي كھ از حیث خوفناكي از كوره بینوا را بھ بردگي صنعتي جدید سوق داده است؛ كوره

: غربي دست كمي ندارند، در ھانكو فروزانند؛ ھرگونھ صناعت درخاك چین برپا شده است
سازي،  ، شیشھكشي، تولید برق پزي، سیمانسازي، داروسازي، آبجوسازي، عرق كنسروسازي، نان

رفتھ بھ  در نتیجھ، صنعتگر محلي رفتھ. ریزي، قندسازي كفشدوزي، كاغذسازي، صابونسازي، شمع
از یك : روست با اینھمھ، توسعة صنایع جدید با موانعي روبھ. شود دستي از دستھاي كارخانھ مبدل مي

گذاري  ورد سرمایھداران در م طرف، در جھاني كھ بھ سبب انقالب دایم انتظامي ندارد، سرمایھ
از . مرددند؛ و از طرف دیگر، حمل و نقل دشوار و پرھزینھ است، و مواد خام محلي ھم كافي نیستند

اي را بھ  دانند، ھر مؤسسھ و كارخانھ اینھا گذشتھ، چینیان، كھ خانواده را از ھر چیز مھمتر مي
  یت آنان، بھ كار آورند و كسان خود را، بدون رعایت صالح صورت كانون خانوادگي درمي

یابد و یكي از عوامل اصلي تحول  ھمچنین، تجارت، با آنكھ سریعتر از صنعت توسعھ مي. گمارند مي
گیري عمومي، درست  رود، براثر مالیاتھاي داخلي و عوارض گمرك ساحلي و رشوه چین بھ شمار مي

   .كند نمي پیشرفت

. صنایع جدید اصناف قدیم را از میان برده و روابط كارگر و كارفرما را دچار آشفتگي ساختھ است
كردند، و  ین ميھاي صنفي، با توافق كارگران و صاحبان كار، دستمزدھا و قیمتھا را تعی سابقًا اتحادیھ

اما، از زماني كھ وسایل حمل و نقل و داد و ستد افزایش یافت و . رقابتھاي محلي وجود نداشت
ھاي  ھاي دستي محلي نھادند، اتحادیھ كاالھاي دوردست را بھ بازارھا آوردند و در برابر فراورده

ولیدكنندگان بیگانھ را صنفي خود را ناگزیر دیدند كھ، در تعیین دستمزدھا و قیمتھا، خواستھاي ت
ھاي صنفي تجزیھ شدند، و بھ جاي آنھا اطاقھاي بازرگاني و  از این رو، اتحادیھ. مراعات كنند
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موضوع بحث اطاقھاي بازرگاني . ھاي كارگري پدید آمد، و در برابر یكدیگر صف آراستند اتحادیھ
معموال از گرسنگي سخن ھاي كارگري  نظم و فرمانبرداري و آزادي اقتصادي است، ولي اتحادیھ

مجاھدتھاي . كنند دارند و مصرف برخي ازكاالھا را تحریم مي گویند و كرارًا اعتصاب برپا مي مي
كارگران، اگر چھ چندان در بھبود وضع مالي آنان مؤثر نیفتاده، بیگانگان را از دادن امتیازاتي بھ 

ھرداري شانگھاي دستمزد ھفتگي ، ادارة امور اجتماعي ش1928در . دولت چین ناچار ساختھ است
دالر امریكایي؛ زنان بافنده  76،2تا 73،1مردان بافنده معادل : متوسط كارگران چین را برآورد كرد

دالر؛  72،1سازي  دالر؛ كارگران سیمان96،1دالر؛ مردان كارگر در آسیابھا 78،1تا 10،1معادل 
ھاي  دالر؛ كارگران ماھر كارخانھ11،2سازي  دالر؛ كارگران كبریت 84،1سازي  كارگران شیشھ

. دالر 55،4ھا  دالر؛ و كارگران چاپخانھ 24،3دالر؛ كارگران كارگاھھاي مكانیكي 10،3تولید برق 
سبب بود كھ سازمانھاي بھتري داشتند و، از این باالتر،  ھا بدین زیادتي نسبي دستمزد كارگران چاپخانھ

بھ وجود آمدند، روز بھ  1919كارگري، كھ اول بار در ھاي  اتحادیھ. شد اخراج آنان گران تمام مي
اما . روز افزایش یافتند، چندان كھ، در زمان فعالیت بورودین، خواستار ادارة امور كشور شدند

ھاي كارگري را  كاي شك، پس از آنكھ روابط خود را با روسیھ گسیخت، با بیرحمي، اتحادیھ چیانگ
ھا روزافزون  با این وصف، تعداد اتحادیھ. ھا وضع كرد ادیھدر ھم شكست و قوانین سختي علیھ اتح

در یك نظام صنعتي نوبنیاد، كھ تازه بھ وضع قوانین كار پرداختھ و ھنوز : علت نیز معلوم است. شد
كارگران شھري، كھ روزانھ دوازده . ھا ندارند آغاز اجرا نكرده است، كارگران پناھگاھي جز اتحادیھ

  ساعت كار 

اینان . رسند زنند، و اگر كار خود را از دست دھند، از گرسنگي بھ ھالكت مي و پا ميزندگي دست 
روزي خود را  دیدند و تیره گاه روي اغنیا را نمي  بمراتب بیش از روستاییان بینواي قدیم، كھ ھیچ

  .روز بودند پذیرفتند، تیره شمردند و مي سرنوشت طبیعي و جاویدان بشر مي

گرفت، شاید برخي از این نكبتھا پیش  خاوري با این شدت و شتاب صورت نمياگر تحول سیاسي چین 
دیوانساالران اشرافي چین، با آنكھ از رمق افتاده و منحط شده بودند، توان آن داشتند كھ . آمد نمي

شد، چین رفتھ رفتھ براي قبول  اگرچنان مي. چندگاھي از تركتازي نیروھاي صنعتي جدید جلوگیرند
در آن صورت، بر اثر توسعة . افتاد یافت و ناگھان بھ پریشاني و بردگي نمي آمادگي مي صناعت جدید

رفت و زمام قدرت سیاسي را بھ  آمد و با آرامش پیش مي تدریجي صنعت، طبقة جدیدي بھ وجود مي
ولي . سان كھ در انگلیس صاحبان صنایع بتدریج بر جاي اشراف زمیندار نشستند گرفت، بدان دست مي

توانست زمینة چنین تحولي را  مت جدید، كھ فاقد ارتش و رھبران آزموده و پول كافي بود، نميحكو
ھموار سازد، و كوئومین تانگ، یا حزب مردم، كھ براي آزاد كردن ملت تأسیس شده بود، دریافت كھ 

در بطن این حزب، با آنكھ . ھاي داخلي و خارجي بر ملت باشد باید كنار ایستد و ناظر تسلط سرمایھ
دموكراسي پرورده شده و با خون كمونیسم تعمید یافتھ بود، آلت دست بانكداران شانگھاي گردید، 

 حزب وابستة .بست ھاي كارگري دموكراسي را بھ دیكتاتوري فروخت، و كمر بھ نابودي اتحادیھ
تا زماني كھ ارتش قادر بھ فتح . ارتش است، ارتش وابستة پول است، و پول وابستة وامگیري است

تواند مالیات بگیرد، و تا زماني كھ حكومت نتواند مالیات بگیرد، اقتدار  تمام چین نباشد، حكومت نمي
: داده است با اینھمھ، حزب كارھاي زیادي صورت. رسانند از آن كساني است كھ بھ حكومت پول مي

داري  تسلط حكومت چین را بار دیگر بر صادرات و واردات استوار كرده و، تا جایي كھ سرمایھ
دھد، صنایع را بھ زیر نظارت حكومت آورده است؛ ھمچنین بھ تأسیس و تجھیز  المللي اجازه مي بین

ود؛ باالخره، حیطة بھ كار ر -و نھ خود چینیان - ارتشي پرداختھ است كھ شاید روزگاري بر ضد بیگانھ
. اقتدار خود را توسعھ داده و از دامنة راھزني، كھ موجب خفقان حیات اقتصادي چین بود، كاستھ است

  .براستي، بر پاداشتن انقالب كار یك روز است و استوار ساختن دولت كار یك نسل
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ن نفرت از بیگانھ اكنو. تفرقة چین حاكي و ناشي از تشتتي است كھ در روح چینیان ریشھ دوانیده است
چینیان ! در ھمان حال كھ تقلید از بیگانھ محور كارھاي آنان است - نیرومندترین عاطفة چینیان است

دانند كھ غرب در خور تقلید نیست، ولي روح زمان و مقتضیات روزگار، آنان را در پي غرب  مي
  در عصر حاضر، ھر ملتي باید یا صنعتي شود یا بھ یوغ : كشاند مي

پوشند؛ درعوض آھنگھاي سادة كھنسال خود، بھ سمفونیھاي  ابند؛ بھ جاي رداھاي بلند، شلوار ميشت مي
دھند؛ ذوق لطیف خود را در مورد لباس و ساز و برگ خانھ و آثار  ساكسوفون غربي گوش فرا مي

مطابق  آویزند؛ و بناھاي دولتي را ھاي خود تصاویر اروپایي مي كنند؛ بر دیوار خانھ ھنري لگدمال مي
زنند،  زنان چیني دیگر دست بھ كوچك كردن پاھاي خود نمي. سازند ناپسندترین سبكھاي امریكایي مي

ھ عقلي مأنوس فیلسوفان چیني فلسف .دھندكوشند كھ، بھ شیوة مغرب زمین، پاھا را باریك نشان  بلكھ مي
گویند و، باشوري كھ در رنسانس اروپا دیده شد، بھ خردگرایي  و منظم كنفوسیوس را ترك مي

  .پردازند جویانة مسكو و لندن و برلین و پاریس و نیویورك مي ستیزه

از طرفي كنفوسیوس، یعني ارسطوي چین، را : تضعیف آیین كھن دو نوع تحول بھ بار آورده است
انكھ اروپا در عصر رنسانس ارسطوي یوناني را دفع كرد؛ از طرف دیگر سرنگون ساخت، چن

دولت انقالبي جدید . خدایان قومي را از اعتبار انداخت، چنانكھ اروپا در عصر روشنگري چنان كرد
چندگاھي با بوداییان و سازمانھاي رھباني درافتاد، زیرا انقالبیان چیني، مانند انقالبیان فرانسوي، 

. دانستند ورزیدند و تنھا عقل را درخور پرستش مي پرده با دین عداوت مي بودند و بيآزاداندیش 
برد كھ تا فقر باشد، خدایان  كرد، زیرا گمان مي كنفوسیوس نسبت بھ معتقدات دیني مردم سختگیري نمي

آیین . دید پنداشت، خود را نیازمند خدایان نمي اما انقالب، كھ رفع فقر را میسر مي. ھم خواھند بود
انگاشت، و اصول اخالقي آن بر محور حفظ  ھاي زندگي مي كنفوسیوس كشاورزي و خانواده را پایھ

انقالب سربھ راه صنعت داشت و، بھ فراخور محیط شھري و . گردید نظم و آرامش خانھ و مزرعھ مي
ل قدرت آیین كنفوسیوس بدان سبب دوام آورد كھ وسیة تحصی. جست  زندگي فردي، اخالقي جدید مي

ولي براثر انقالب، دستگاه امتحانات دولتي برچیده شد و، در مدارس، . سیاسي و مشاغل دولتي بود
در عصر انقالب، انسان را نباید مطابق حوایج حكومت . علوم جاي فلسفة اخالقي و سیاسي را گرفت

پرستي  آیین سنت آیین كنفوسیوس،. پرورانید، بلكھ باید موافق مقتضیات جامعة صنعتي قالبریزي كرد
انقالب پرداختة . رود، با آرمانھاي جوانان سازش نداشت بود و، چنانكھ از یك دستگاه كھنھ انتظار مي

: خندید مي -كنفوسیوس -زد و بھ این اخطار خردمند كھن جوانان بود و بھ قیدھاي كھن پشت پا مي
  شد تار فاجعة طغیان آب خواھد گمان گرف كسي كھ سدھاي دیرین را بیھوده شمارد و ویران كند، بي«

ین، معبود  براي تي» مذبح آسمان«دیگر در . بخش دین رسمي چینیان است براستي انقالب چین پایان
رود و بھ  اما رو بھ نابودي مينیاپرستي مورد مخالفت نیست، . كنند خاموش بي تعین، قرباني نمي

با آنكھ . یابد شدند، اختصاص مي زنان، كھ روزگاري براي شركت در مراسم آن شایستھ شمرده نمي
شك ھم بھ كلیساي متودیسم  اند، و چیانگ كاي نیمي از رھبران انقالب در مدارس مسیحي تربیت شده

دھد و الحاد را در كتابھاي درسي  نمي بستگي دارد، باز انقالب بھ معتقدات الھوتي روي خوش نشان
ھمچنانكھ كمونیسم دین جدید روسیھ است، ناسیونالیسم نیز دین نو چین است، و بر آن . كند منعكس مي

گرداند،  اما این آیین، ھمة مردم را خرسند نمي. است كھ خالء عاطفي ناشي از سقوط خدایان را پركند
گرایند، و مردم  نامرادیھاي روزانھ بھ غیبگویان مي و ھنوز بسیاري از رنجبران براي نجات از

روستا، براي آنكھ در برابر بیداد فقر تسالیي بجویند، بھ حریم آرام و عارفانة زیارتگاھھاي كھن پناه 
  .برند مي
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نمود، نفوذ خود را در حوزة حكومت و دین و حیات  اخالق قدیم، كھ تا نسل پیش تغییرناپذیر مي
گذشتھ از صنعت جدید، تحویل خانواده . ه و با سرعتي تصاعدي رو بھ زوال استاقتصادي از كف داد

دستگاه خانوادگي قدیم گسستھ، و تكیھ بر فردیت بھ جاي آن . مؤثرترین عامل دگرگوني جامعھ است
بستگي فرد بھ خانواده، كھ . رو شود انسان، فردي آزاد است و باید بھ تنھایي با دنیا روبھ. نشستھ است

د نظام پیشین اجتماع بود، اسمًا بھ صورت بستگي فرد بھ دولت درآمده است؛ ولي، چون این بنیا
در . بستگي جدید ھنوز عمال تحقق نیافتھ است، جامعة چین جدید بر ھیچ مبناي اخالقي استوار نیست

تي بھ برداري از زمین وق زندگي فالحتي، خانواده بسیار مؤثر است، زیرا، پیش از ظھور ماشین، بھره
. شود كھ خانواده بھ عنوان یك گروه ھمخون ھمكار، بھ ریاست پدر، بھ كار پردازد حد اعال میسر مي

دھند و بھ  گمارند و مزد مي را بھ كار مي) ھا و نھ خانواده(در جامعة صنعتي، خداوندان صنایع، افراد 
آمیز  انواده در دستگاه رقابتكمونیسم طبیعي خ. ھیچ روي بھ حمایت ضعفا در قبال اقویا متعھد نیستند

نسل جوان، كھ ھمواره از اقتدار سالمندان در عذاب است، از خانواده . صنعت و تجارت راھي ندارد
گزیند و بھ فردیتي كھ از داشتن كار فردي  كند و، بھ میل خود، در شھرھا گمنامي را برمي دل مي

ھا انقالب را تسریع  پرست خانواده ن كھنھالعادة پدرا احتماال قدرت فوق. بندد شود دل مي حاصل مي
بھ این ترتیب، . كرده است، زیرا تندرویھاي بھبود خواھان ھمیشھ واكنش اعمال مرتجعان بوده است

داند كھ آیا، در ھنگام مقتضي، براي نجات  ھاي خود جدا شده است، و كسي نمي چین از ھمة ریشھ
  .یا نھ حیات فرھنگي خویش، ریشھ ھاي جدیدي خواھد یافت

ھنوز اكثر وصلتھا بھ خواست . رود آیین زناشویي كھن چین نیز ھمراه با اقتدار خانواده از میان مي
گیرد، ولي روز بھ روز بر تعداد ازدواجھایي كھ جوانان شھري بھ ابتكار  پدران و مادران صورت مي

شمارند،  جفت دلخواه آزاد ميافراد نھ تنھا خود را در انتخابات . شود  بینند افزوده مي خود تدارك مي
  زنند  بلكھ در زناشویي نیز دست بھ آزمایشھایي مي

گفت كھ اگر  پسندید و مي نیچھ رفتار خشن آسیاییان را با زنان مي -كھ شاید غرب را بھ حیرت اندازد
. جویي بیحساب زنان خالصي جوییم، ناگزیر باید آنان را زبون و زیردست گردانیم بخواھیم از سلطھ

در چین، تعدد . ما آسیاي كنوني شیوة مقبول نیچھ را رھا كرده و بھ شیوة عمومي اروپا گراییده استا
طالق شیوع ندارد، . پوید، زیرا زن امروزي با آزادي جنسي شوھر موافق نیست زوجات راه زوال مي

خوانند و، در  در دانشگاھھا، پسران و دختران با ھم درس مي .استولي راه آن بیش از پیش باز شده 
ھاي حقوق و  زنان، براي خود دانشكده. كنند شھرھا، زنان و مردان آزادانھ با یكدیگر معاشرت مي

دازند، و برخي از پر پزشكي و حتي بانك دارند، در حزب كوئومین تانگ با آزادي كامل بھ فعالیت مي
اند و براي  چینیان از نوزادكشي روي گردانیده. رسند آنان بھ عالیترین مقامات حزبي و حكومتي مي

اكنون، افزایش جمعیت از زمان انقالب ت .اند شدهجلوگیري از كثرت موالید، بھ وسایل جدید متوسل 
  !خواھد بھ جزر تبدیل شود شاید مد عظیم جامعة چیني مي: چندان زیاد نبوده است

نسل نو مجبور است كھ، در تمام شئون . آیند با این وصف، ھر روز پنجاه ھزار نوزاد چیني بھ دنیا مي
گیسوان . و فلسفھدر پوشش، در موآرایي، در آموزش و كار، در آداب و دین  -زندگي خود، نو باشد

نفرتھایي كھ انقالب را بھ . بافتھ، از پس سر آویختھ، ھمراه با رسوم دالویز قدیم، منسوخ شده است
توانند نسبت بھ  اند، چندانكھ بھبودطلبان بندرت مي جویي را دامن زده وجود آوردند، آتش تازه

ھن را بھ حالتي شورمند و شتاب زندگي صنعتي خونسردي این قوم ك. كاران گستاخي نورزند محافظھ
صلحدوستي، كھ . تابد ھاي سرد آنان باز مي كند، و روحي فعال و پرجوش از پس چھره زنده مبدل مي

خیزد، و  پس از قرنھا جنگ چین را فراگرفت، بر اثر شكست و تجزیة كشور از میانھ برمي
نگي، قھرمان چینیان باردیگر سردار ج. كوشند كھ از ھر كودكي سربازي بسازند آموزشگاھھا مي

  .گردد مي
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آموزشگاھھا آثار كنفوسیوس را بیرون رانده و . جھان آموزش و پرورش سراسر دگرگون شده است
چون آیین كنفوسیوس با علم سازگار بود، براي انقالب، طرد آثار . اند علوم را بھ درون خوانده

اكنون . كند منكوب عواطف مي اما تاریخ، بھ رسم خود، ھمیشھ منطق را. كنفوسیوس ضرورت نداشت
  علوم ریاضي و مكانیكي، كھ براي ساختن ماشین ضرورند، رواج كامل 

آموزش . توانند آزادي را حفظ كنند آفریند، و توپ و تفنگ مي ماشین، ثروت و توپ و تفنگ مي. دارند
با وجود فقر جامعھ،  .استرود، و این پیشرفت بیشتر مرھون خدمات بنیاد راكفلر  پزشكي بھ پیش مي

اند، و امید چین جوان این است كھ بزودي ھر  ھا بسرعت افزایش یافتھ دبستانھا و دبیرستانھا و دانشكده
طفلي از آموزش و پرورش آزاد برخوردار گردد و دموكراسي، پایاپاي آموزش و پرورش، بھ پیش 

  .تازد

ھمان طور كھ . نیز انقالب كرده است چین، ھمانند اروپا در عصر رنسانس، در عرصة ادب و فلسفھ
آثار یوناني در ایتالیاي عصر رنسانس مؤثر افتادند، كتابھاي غربي نیز در چین كنوني تأثیري 

اند، و ھمچنان كھ ایتالیا، در آغاز بیداري خود، زبان التین را رھا كرد و بھ زبان مردم  ثمربخش نھاده
ح ادبي، لھجة معمول ماندارین را بھ صورت زبان عنایت نمود، چین ھم بھ راھنمایي ھوشي، مصل

تاریخ فلسفة چین را بھ زبان سادة مردم  1919تھور كرد و در   ھوشي. درآورده است» ھوا پي«ادبي 
» ھوا پي«در حدود پانصد نامھ و مجلھ این زبان را برگزیدند، و : نتیجھ نماند تھور او ھم بي. نوشت

عالیم خط چیني را، كھ تنھا  000،40زمان، نھضتي پیدا شد تا در ھمین . زبان رسمي مدارس گردید
. عالمت كاھش دھد و خط آموزي را براي ھمگان میسر گرداند 1300گنجید، بھ  در فھم دانشوران مي

گیرد، و شاید بتوان انتظار داشت كھ  بھ بركت این فعالیتھا، زبان ماندارین در ایاالت رواج فراوان مي
  .، داراي زباني واحد شود و باردیگر بر وحدت فرھنگي دست یابدچین، در ظرف یك قرن

تعداد داستانھا و اشعار و تاریخھا و . سادگي زبان و اشتیاق مردم باعث رونق ادب شده است
ھا و مجالت، سراسر كشور را  روزنامھ. ھا، مانند شمار جمعیت، در افزوني است نمایشنامھ
آیند، و فیلمھاي امریكایي كھ در  تھ دستھ بھ زبان چیني درميكتابھاي ادبي غربي دس. اند فراگرفتھ

شود چینیان ساده و در عین حال عمیق را  سالونھاي سینماھا شفاھًا بھ وسیلة مترجمان ترجمھ مي
آور بازاري پررونق دارند، و فلسفة چیني،  از میان آثار فلسفي پیشین، كتابھاي بدعت. سازد سرگرم مي

بھ ھمان شیوه كھ ایتالیا، پس . تازد قرن شانزدھم، با شور فراوان بر اصول كھن ميمانند فلسفة اروپاي 
از رھایي از قیدھاي دیني، دنیاداري یونانیان باستان را پسندید، چین جدید نیز با شوق وافر بھ تعالیم 

از پیام اینان، كھ . دھد برخي از متفكران غربي، مانند جان دیویي و برتراندراسل، گوش فرا مي
دانند، كامال موافق احوال ملتي است كھ  االھیات آزادند و آزمایش و عمل را تنھا منطق معتبر مي

عصر اصالح دین، عصر رنسانس،  -خواھد در طي یك نسل از ھمة مراحل گوناگون تكامل اروپا مي
آسیا را بھ » فضایل معنوي«ھوشي ستایش غربیان از  .بگذرد>"href="f0108851.htmعصر 
بیند كھ ارزش معنوي  گیرد، و آوردن نظام صنعتي و برانداختن فقر را متضمن فضایلي مي ه ميمسخر

خواند و معتقد است كھ  مي» مردي بسیار كھن«كنفوسیوس را . بیشتر است» دانش شرق«آنھا از تمام 
ر گیرد، م مورد توجھ بیشتر قرا آور چین در قرنھاي پنجم و چھارم و سوم ق ھاي فلسفي بدعت اگر نحلھ

جنبش «باید گفت كھ ھوشي، با وجود آنكھ یكي از پیشروان . فلسفة چین اعتباري بیشتر خواھد یافت
است، باز، با بصیرت كافي، ارزش پیشینیان را نیز دریافتھ و مسئلة بزرگ كشور خود را » طغیان نو

  :درست شناختھ است

ن قدیم، ناگھان آن را از بن برآورد و بھ اگر قبول تمدن جدید آنچنان باشد كھ بھ جاي آمیختن با تمد
توان مسئلة واقعي را  بنابراین، مي. شود  شك خسراني عظیم نصیب نوع انسان مي نابودي كشاند، بي
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توانیم تمدن نو را آن گونھ جذب كنیم كھ با تمدن ساختة دست خودمان  چگونھ مي: چنین طرح كرد
  سازگار آید و بھ ھمراه آن دوام آورد؟ 

ویراني . آید كھ كشور آسماني قادر بھ حل این مشكل نخواھد بود اھر احوال چین چنین برمياز ظو
جان، مرگ و میر فراوان اطفال،  آب یا سیلزده، نابودي جنگلھا، سستي برزگران نیمھ مزارع بي

دو زدة شھرھا، دا ھاي خراج خیز، خانھ ھاي ویران بیماري ھا، كلبھ مشقات توانفرساي بردگان كارخانھ
ستد آلوده بھ فساد، تسلط بیگانگان بر صنایع، تباھي حكومت، ضعف قواي دفاعي، و تفرقة شدید 

كشاند كھ آیا چین بار دیگر بھ عظمت خواھد رسید و  این عوامل ما را بھ طرح این سؤال مي -مردم
ظواھر بیگانگان را در خود مستھلك خواھد كرد و حیات خالق خود را از سر خواھد گرفت؟ اگر از 

جامعة چیني فراتر رویم، چین را واجد عواملي كھ براي بھبود و احیاي جامعھ ضرورت دارد خواھیم 
این سرزمین پھناور و پرتنوع قادر است كھ با ذخایر معدني خود كشور صنعتي عظیمي گردد، . یافت

ست كھ از بررسیھاي ولي مسلمًا غنیتر از آن ا. پنداشت غني نباشد شاید چین آن اندازه كھ ریختوفن مي
گنجد كشف خواھد  با توسعة صنایع، معادني كھ امروز در خیال كسي نمي. آید مقدماتي كنوني برمي

اكنون این ملت، پس . دید شد، ھمچنانكھ یك قرن پیش كسي معادن كنوني عظیم امریكا را بھ خواب نمي
مكرر، از ھمان نیروي مادي و از سھ ھزار سال فرا شدن و فروافتادن، پس از مرگھا و رستاخیزھاي 

معنویي كھ در خالقترین اعصار آن دیده شده است، بارور است، در جھان، ھیچ قومي نیست كھ چنین 
  زنده و ھوشمند باشد؛ بھ این آساني با اوضاع سازش كند؛ این اندازه در مقابل امراض 

ز آمیختن منابع مادي و معنوي ا. آوري و بردباري و بھبودپذیري بیاموزد از تاریخ درس آرامش و تاب
و انساني چنین قومي با وسایل فني صناعت جدید، نتایجي كھ از تصور بیرون است بھ دست خواھد 

بسیار محتمل است كھ چین تولید ثروت را بھ حدي كھ حتي امریكا ھم بھ یاد ندارد برساند و، در  - آمد
  .ستن، رھبر جھان شودپرتو آن بار دیگر مانند گذشتھ، در عرصة تجمل و ھنر زی

توان دیرگاھي بھ زور سالح یا تھاجم سرمایة  چنین ملتي را، با این روح قوي و آن منابع غني، نمي
پیش از آنكھ صلب چین از نیرو افتد، ھر مھاجمي سرمایھ و شكیبایي خود را از . بیگانھ سركوب كرد

جذب خواھد كرد، تمدن خود را بھ  فاتحان خود را بھ خود  چین، در جریان یك قرن،. كف خواھد داد
شود خواھد  خوانده مي» صنعت جدید«ایشان ارزاني خواھد داشت و ھمة فنوني را كھ امروز موقتًا 

جویي بھ آن  راھھا و وسایل حمل و نقل بھ چین وحدت خواھد بخشید؛ عقل معاش و صرفھ. آموخت
آشفتگي برزخ . مند خواھد ساخت ھرهتمول خواھد داد؛ و حكومتي نیرومند آن را از نظم و آرامش ب

شود؛ موانع دیرینھ با خشونت از  تحول است؛ بیساماني سرانجام با دیكتاتوري تصحیح و تعدیل مي
گردد؛ انقالب، ھمانند مرگ و مقراض، جز براي رفع پلیدیھا  روند و راه تكامل تازه گشوده مي میان مي

چین، پیش از . كھ چیزھاي بسیار آمادة مردن باشندرسد  و جراحي زواید نیست، و فقط ھنگامي فرا مي
  .این، بارھا مرده است و بارھا از نو زاده شده است

  ژاپن  -ب

» نیاي آسماني«تنھا سرزمین ماست كھ بھ دست . بزرگ كشوري آسماني است) ژاپن(ساماتو 
ف او انتقال یافتھ تنھا آن است كھ از جانب االھة خورشید بھ سلسلة طوالني اخال. بنیادگذاري شده است

  .از این رو سرزمین آسماني نام گرفتھ است. چیزي از این گونھ دركشورھاي بیگانھ وجود ندارد. است

  1334چیكافو ساكیتا باتاكھ، 
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  )571، صفحة 1، اثر مرداك، قسمت»تاریخ ژاپن«(

  ژاپنجدول گاھشماري تمدن 

I -  زمینة تاریخي  

  : ژاپن كھن.1

  آمدن مغوالن : م ق660حدود 

  )؟(امپراطور جیم مو: 585- 660

  امپراطور اینكیو: میالدي 53- 412

  ورود آیین بودایي: 522

  نیابت سلطنت شوتوكو: 621- 592

  ملكھ سویكو: 628- 593

  اصالح بزرگ: 645

  : ژاپن امپراطوري.2

  امپراطور تنچي: 671- 668

  ملكھ جیتو: 702- 690

  مو امپراطور موم: 707- 697

  قوانین تایھو: 702

  پایتخت شدن نارا: عصرھیجو: 794- 710

  امپراطور شومو: 756- 724

  و 759- 749

  ملكھ كوكن : 770- 765

  پایتخت شدن كیوتو : عصر ھیان: 1192- 794

  امپراطور یوزي :  949- 877
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  امپراطور دایگو: 930- 898

  دورة انگي : 922- 901

  : الطوایفي ژاپن ملوك.3

  یوریتومو: 1199- 1186

  میناموتو : 1219- 1203

  حكومت باكوفو: 1333- 1200

  دستگاه نیابت سلطنت ھوجو: 1333- 1199

  رن، مؤسس فرقة لوتوس نیچي: 1282- 1222

  حملة قبالي قاآن بھ ژاپن: 1291

  امپراطور گودایگو: 1339- 1318

  شوگوني آشیكاگا: 1573- 1335

  یوشي میتسو: 1395- 1387

  یوشیمازا: 1480- 1436

  نوبوناگا: 1582- 1573

  یوشي  ھیده: 1598- 1581

  یوشي از فتح كره  عجز ھیده: 1592

  اخراج روحانیان مسیحي : 1597

  جنگ سكي گاھارا: 1600

  شوگوني توكوگاوا: 1867- 1603

  یاسو اي یھ: 1616- 1603

  محاصرة اوزاكا: 1605

  برضد مسیحیان  یھ یاسو فرمان اي: 1614
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  تادا ھیده: 1623- 1605

  یھ میتسو اي: 1651- 1623

  حریق بزرگ توكیو: 1657

  تسونایوشي : 1709- 1680

  دورة گتروكو: 1703- 1688

  نوبو اي یھ: 1712- 1709

  یوشیمونھ : 1745- 1716

  تدوین قوانین ژاپن: 1721

  یھ ناري  اي: 1836- 1787

  یھ سادا اي: 1858- 1853

  یھ موچي  اي: 1866- 1858

II -  ادبیات  

  میچیزانھ، حامي مقدس ادبیات : 903- 845

  :شعر -1

  تاھیتو: 731- 665

  سال مرگ ھیتومارو: 737

  آكاھیتو: 756- 724

  مجموعة مانیوشو: 750

  تسورایاكي : 946- 883

  مجموعة كوكینشو: 905

  سایگیو: 1190- 1118

  شو مجموعة ھیاكونین ایس: 1234
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  وباش: 1694- 1643

  كاگانوچیو: 1775- 1703

  :نمایش -2

  »نو«نمایشھاي : 1650- 1350

  مونزایمون : 1724- 1653

  :داستان -3

  موراساكي : ؟1031- 978

  داستان گنجي مونوگاتاري : 1004- 1001

  كیودن : 1816- 1761

  باكین : 1848- 1767

  سال مرگ جیپ پنشا: 1831

  :تاریخ و تحقیق -4

  كتاب كوجیكي : 712

  كتاب نیھونگي : 720

  كتاب جینتوشوتوكي اثر كیتاباتاكھ : 1334

  میتسو كوني : 1704- 1622

  تأسیس دانشگاه توكیو بھ وسیلة رازان : 1630

  ھاكوزكي : 1725- 1657

  مابوچي : 1769- 1697

  نوریناگا : 1801- 1730

  :نویسي مقالھ -5

  سي : 1000حدود 
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  كامو: 1216- 1154

  : فلسفھ -6

  وا سیگ: 1619- 1560

  رازان : 1657- 1583

  توجو: 1648- 1608

  كن  اك: 1714- 1630

  كومازاوا بانزان : 1691- 1619

  جینساي : 1705- 1627

  سوراي : 1728- 1668

  توگاي : 1736- 1670

III - ھنر  

  : معماري.1

  یوجي  معابد ھوري: 616حدود 

  میتسو قصور یوشي: 1400حدود 

  توكو یي: 1590- 1543

  یاسویھ  مقبرة اي: 1630حدود 

  : پیكرتراشي.2

  مجمسة دایبوتسو در نارا : 747

  دایشي : 835- 774

  اونكي : 1220- 1180

  مجسمة دایبوتسو در كاماكورا: 1252

  جینگارو: 1634- 1594
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  : سفالگري.3

  یمون  كاكي: 1650حدود 

  نینسي : 1655حدود 

  كنزان : 1743- 1663

  گوتو: 1664حدود 

  سال مرگ زنگورو: 1855

  پیكرنگاري  -4

  كوسھ : 950حدود 

  تاكایوشي : 1010حدود 

  سوزو: 1017حدود 

  سوجو: 1140- 1053

  تاكانوبو: 1205- 1146

  )؟(كیون: 1250حدود 

  توسا : 1250حدود 

  دنسو: 1427- 1351

  شوبون : 1400حدود 

  یو سس شي: 1506- 1420

  سال مرگ ماسانوبو: 1490

  موتونوبو: 1559- 1476

  كویتسو: 1600حدود 

  ماتابي : 1650- 1578

  یو تان: 1674- 1602
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  مورونوبو: 1694- 1618

  كورین : 1716- 1661

  ھارونوبو: 1770- 1718

  یو اوك: 1795- 1733

  یوناگا كي: 1814- 1742

  زوزن: 1821- 1747

  اوتامارو: 1806- 1753

  شاراكو : 1790حدود 

  ھوكوسایي : 1849- 1760

  ھیروشیگھ : 1858- 1797

IV – ژاپن جدید  

  دریاساالر پري بھ خلیج اوزاگا ورود: 1853

  دومین سفر دریاساالر پري : 1854

  پیمان كاناگاوا: 1854

  حادثة ریچاردسن: 1862

  بستن كاگوشیما  بھ توپ: 1862

  سفر ایتو و اینویھ بھ اروپا: 1863

  اعادة اقتدار امپراطور : 1868

  امپراطور میجي : 1912- 1868

  شدن توكیو  پایتخت: 1870

  الطوایفي  برانداختن ملوك: 1871

  آھن ژاپن  نخستین راه: 1872

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  طغیان ساتسوما : 1877

  قانون اساسي جدید: 1889

  باچین  جنگ: 1894

  ضبط فرمز : 1895

  اتحاد انگلیس و ژاپن : 1922- 1902

  جنگ با روسیھ : 1904

  ضبط كره : 1910

  پایان دوران میجي : 1912

  امپراطور تایشو : 1925- 1912

  گرفتن چینگ تائو : 1914

  گانھ  مطالبات بیست و یك: 1915

  اي  شي اي - معاھدة لنسینگ: 1917

  كنفرانس واشینگتن : 1922

  محدود كردن مھاجرت ژاپنیان بھ امریكا : 1924

  امپراطور ھیروھیتو: 1925

  حملھ بھ منچوري : 1931

  حملھ بھ شانگھاي : 1932

   1936اخطار ختم معاھدة واشینگتن در : 1935
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 فصل بیست و ھشتم

  

  بنیادگذاران ژاپن 

اي چشم  اگر از قرون ابتدایي یا افسانھ. تاریخ ژاپن درام ناتمامي است كھ سھ پردة آن اجرا شده است
ژاپن ناگھان بھ وسیلة چین و كره بھ ): 1603 - 522(پوشیم، پردة اول این درام دورة بودایي ژاپن است

. آفریند شود و شاھكارھاي تاریخي ادب و ھنر خود را مي تلطیف ميگراید، و در پرتو دین،  تمدن مي
، عصر حكومت شوگونھاي )1868- 1603(الطوایفي و آرامش ژاپن است  پردة دوم، دورة ملوك
گیرد، نظري بھ خاك بیگانھ و بازرگاني  ژاپن خود را از ھمسایگان دور مي: خاندان توكوگاوا است

پردة سوم درام، دورة جدید ژاپن است . است و قرین ھنر و فلسفھخارجي ندارد، بھ كشتكاري خرسند 
عوامل داخلي و خارجي، آن را بھ : شود با ورود ناوگان ایاالت متحد امریكا آغاز مي 1853كھ در 

پس، بھ منظور گسترش خاك . دارند تجارت و صنعت و جستجوي مواد و بازارھاي خارجي وا مي
كند، و تفوق نژاد سفید و  ھاي امپریالیستي غرب را تقلید مي شیوهرود، گرایشھا و  خود، بھ جنگ مي

بھ حكم سوابق تاریخي، پردة آتي چیزي جز جنگ نخواھد . دھد صلح جھاني را مورد تھدید قرارمي
  .بود

اند تا مزایاي آن را جذب كنند و تمدني برتر از آن فراھم  ژاپنیان با دقت بھ بررسي تمدن ما پرداختھ
تھ است كھ ما نیز از سر خردمندي با ھمان صبر و دقتي كھ ژاپنیان در مطالعة تمدن ما از شایس. آورند

اند تمدن آنان را مطالعھ كنیم، تا ھنگام فراآمدن بحراني كھ پایانش جنگ یا تفاھم است،  خود نشان داده
  .قادر بھ ایجاد تفاھم باشیم

I –  فرزندان خدایان  

  زلزلھ  تأثیر –چگونھ ژاپن بھ وجود آمد؟ 

نرین و مادین بودند، بھ . آید، در آغاز تنھا خدایان وجود داشتند چنانكھ از كھنسالترین تاریخ ژاپن برمي
  سرانجام، خدایان سالخورد بھ . شدند آمدند، و شكار مرگ مي دنیا مي

پس، آنان بر . برادر و خواھري خدازاد، بھ نام ایزاناگي و ایزانامي، فرمان دادند كھ ژاپن را بیافرینند
قطراتي كھ از نیزه . اي جواھرنشان در اقیانوس فرو بردند و بركشیدند پل شناور آسمان ایستادند، نیزه

گان بھ راز تناسل پي بچ سپس، خدایان از نظارة غوك. درآمد» جزایر مقدس«فرو چكید، بھ صورت 
از چشم چپ ایزاناگي، . بردند، و بر اثر آن ایزاناگي و ایزانامي درآمیختند و نژاد ژاپني را زادند

جي نام داشت، سلسلة ناگسستة  ني اماتراسو، االھة خورشید، زاده شد، و از نوادة آماتراسو، كھ ني
نون تنھا یك دودمان شاھي بر ژاپن از آن روزگاران تا ك. سالطین داي نیپون یا ژاپن پدید آمد

  .استفرمانروایي كرده 

 .استجزیره  4223الجزایر ژاپن مركب از  قطره فروچكید، زیرا مجمع 4223از نیزة جواھرنشان، 
بزرگتر آنھا، . از میان اینھا، ششصد جزیره قابل سكونت است، ولي فقط پنج جزیره وسعت كافي دارد
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كیلومتر عرض دارد، و مساحت آن، كھ بھ  117كیلومتر طول و  1818شو،  ھوندو، یا ھون
وضع این جزایر، و . دھد جزایر را تشكیل ميال رسد، نیمي از مساحت مجمع كیلومتر مربع مي205000

ھاي خارجي محافظت  دریا ژاپنیان را از حملھ: ماند ھمچنین تاریخ اخیر آنان، بھ اوضاع انگلیس مي
كیلومتر قومي دریانورد بھ بار آورده است، و  22000كرده است، زندگي در امتداد سواحلي بھ طول 

بادھاي گرم و جریانھاي . ر دریاھا مسلط گردانیده استضرورتھاي جغرافیایي و تجارتي، آنان را ب
آور و  ھا آمیختھ و ژاپن را، مانند انگلیس، از آب و ھوایي پر ابر و باران جنوبي با ھواي سرد قلھ

. رودھایي كوتاه و پرشتاب برخوردار ساختھ، و صاحب رستنیھا و مناظر گوناگون كرده است
آنھا، سرزمین ژاپن در موسم باز شدن شكوفھ ھا بھ بھشت نظر از شھرھا و برزنھاي مخروبة  صرف

اند، چنانكھ  عدن ماننده است، و كوھھا، بھ جاي سنگ و خاك، از گلھا و گیاھھاي دل انگیز پوشیده شده
   .استكوه فوجي نمونة جمال و انتظام ھنري 

شاید، غیر از . تردیدي نیست كھ زلزلھ، و نھ قطرات نیزة خدایان، جزایر ژاپن را بھ وجود آورده است
  ھاي موحشي نشده  امریكاي جنوبي، ھیچ سرزمیني دستخوش چنین زلزلھ

دار درخشیدن گرفتند و  ھاي دنبالھ ، زمین لرزید و روستاھا را بھ كام كشید، ستاره559در سال . باشد
سپس خشكسالي و قحطي پدید آمد، و . ابھا فروافتادند، و راھھا در دل تیرماه از برف پوشیده شدندشھ

تن را بھ قتل  32000، زلزلھ، تنھا در توكیو، 1703در . ھزاران ھزار ژاپني بھ ھالكت رسیدند
زمین فرو لرزه ویران شد و ھزاران تن در شكافھاي  ، بار دیگر پایتخت بر اثر زمین1885در . رسانید

كردند و گروه گروه بھ خاك  رفتند و شمار مردگان بھ حدي رسید كھ اجساد را در گاریھا توده مي
، و در یوكوھاما و اطراف آن 000،100، زلزلھ و طغیان آب و آتش در كیوتو 1923در . سپردند مي

ت، تقریبًا مھر فروان داش -پارساي ھندي -انسان را كشت، و شھر كاماكورا، كھ بھ بودا 37000
سراسر نابود شد، و فقط مجسمة عظیمي از بودا، كھ در آنجا نصب بود، با اندكي شكستگي، در میان 

توانند، با  ھا باقي ماند و گویي بھ زبان حال، این درس بزرگ تاریخ را ابالغ كرد كھ خدایان مي ویرانھ
یني كھ خدایان خود خالق و حاكم البتھ اینھمھ شقاوت در سرزم! داشتن زبانھاي بسیار، خاموش بمانند

با این وصف، ژاپنیان بدبختیھاي بزرگ خود را معلول . بیواسطة آن بودند، مردم را مبھوت ساخت
دھد،  شود و تكاني بھ خود مي جنبش ماھي عظیمي كھ در زیرزمین خفتھ است و گاھي چرتش پاره مي

حتي، روزي پس از آخرین . اند د نیفتادهگاه بھ فكر ترك زادگاه پرخطر خو اند و ظاھرًا ھیچ دانستھ
افتادة  زلزلة بزرگ، كودكان گچھاي فرو ریختھ را بھ جاي مداد در دست گرفتند و آجرھاي برھم

این ملت تازیانة حوادث را با ! ھاي خود را لوح انگاشتند و بھ نوشتن درسھاي خود پرداختند خانھ
آور یافتھ  ناپذیر و شھامتي خوف پشتكاري یأس روزیھاي مكرر، شكیبایي تحمل كرده و، براثر تیره

  .است

II -  ژاپن قدیم  

  اصالح بزرگ - منشأ ھنرھا -آیین بودایي -آیین شینتو –دین  - تمدن ابتدایي - اختالط نژادي

. اند ھاي گوناگون آورده در این باره نظریھ. اصل ژاپنیان، ھمانند منشأ اقوام دیگر، مورد اختالف است
عنصر سفید ابتدایي، كھ در عصر نوسنگي، با ھجرت قوم آینو از : ژاپني راه دارند سھ عنصر در نژاد

م از كره یا از  اطراف رودآمور، بھ ژاپن راه یافت؛ عنصر زرد یا مغولي، كھ در حدود قرن ھفتم ق
جزیرة ماالیا و اندونزي برخاست و از  سیاه، كھ از شبھ - اي طریق كره داخل ژاپن شد؛ و عنصر قھوه

در این كشور، ھمانند كشورھاي دیگر، صدھا سال گذشت تا، از اختالط . ایر جنوبي بھ ژاپن رسیدجز
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گاه بھ  اما این اختالط ھیچ. اي كھ داراي زباني خاص و تمدني جدید بود، ظھور كرد نژادھا، قوم یگانھ
د و درشت جثھ و پایان نرسید، چنانكھ ھنوز اشراف بلندباال و الغر پیكر و درازسر از تودة كوتاه ق

  .پھن سرمتمایزند

قامتند و نھ گاو دارند و نھ  مردمي پست«ھاي قرن چھارم چین آمده است كھ ژاپنیان  در سالنامھ
ھر مردي، بھ فراخور پایگاه اجتماعي خود، نقشھاي معیني بر چھرة خود خالكوبي . جانوران وحشي

كمانھا و تیرھایي با ناوكھایي از آھن یا سنگ بھ ھا و  پوشاند، نیزه ھایي یك تكھ بر تن مي كند، جامھ مي
ھاي پرمایھ  بند نظم و قانون است، چند ھمسري را خوش دارد، نوشابھ پوشد، پاي برد، كفش نمي كار مي

بھ گواھي سالنامھ، در ژاپن، » .مالند زنان رنگ سرخ بر پیكر خود مي… . آشامد، دراز عمر است مي
الفكادیو ھرن ژاپن این دوره را » .اندك است  د ندارد، و ستیزهدزدي وجو«بھ ھنگام شروع تمدن، 

شمارد كھ ھنوز بھ لوث استثمار یافقر آلوده نشده است، و فنولوسا كشاورزان این دوره را  بھشتي مي
در سدة سوم میالدي، صنایع دستي از كره بھ . داند كھ در عین حال سرباز نیز ھستند مردان مستقلي مي

وران آزاد، طبقة بردگان، كھ از اسیران جنگي  گذشتھ از پیشھ. زودي اصناف پدید آمدندژاپن رسید، و ب
الطوایفي، و از  سازمان اجتماعي از جھاتي براساس ملوك. شد، نیز وجود داشت و زندانیان تشكیل مي

رفتند، و  جمعي از كشاورزان، رعایاي اشراف زمیندار بھ شمار مي. جھاتي موافق نظام ایلي بود
  .حكومت، ابتدایي و سست و ضعیف بود. یافت ندگي ھر طایفھ بھ دست رئیسي رتق و فتق ميز

پرستي و نیاپرستي و پرستش دستگاه جنسي نیازھاي دیني ژاپنیان نخستین را بر  گرایي و توتم جان
و در سیارات و ثوابت آسماني، درگیاھھا  -اینان عقیده داشتند كھ ارواح در ھمھ جا ھستند. آورد مي

ھا و  بھ نظر آنان، خدایان بیشمار برفراز خانھ. حشرات مزارع، و در درختان و حیوانات و مردم
باسوزاندن استخوان گوزن یا . كردند ساكنان آنھا شناور بودند و در شعلھ و پرتو چراغھا رقص مي

ھ قول پرداختند و، ب شد، بھ غیبگویي مي پشت، و مطالعة خطوطي كھ بر آنھا ظاھر مي كاسة سنگ
بردند و زمان مناسب براي سیر و سفر را  مي بھ سعد و نحس پي«مورخان چیني، بھ این وسیلھ 

معتقد بودند كھ در جھان بسا . كردند ترسیدند و بھ پرستش آنان مبادرت مي از مردگان مي» .شناختند مي
 - نھادند نبھا در قبور مياز این سبب، براي رام كردن آنان اشیاي گرا. زایند شقاوتھا از ارادة اموات مي

ھمچنین، ھر روز در برابر الواح . گذاشتند مثال در گور مردان شمشیر، و در گور زنان آیینھ مي
براي بازداشتن باران زیانبخش یا دوام عمارت یا دیوار، بھ قرباني كردن انسان . خواندند نیاكان دعا مي

سپردند تا در سفر  را نیز با او بھ خاك ميگذشت، مالزمانش  زدند، و گاھي كھ بزرگي درمي دست مي
  .آخرت ھم مالزم و مدافع او باشند

طریق «یا » شینتو«. از نیاپرستي سرچشمھ گرفت - قدیمترین دین ژاپن كھ ھنوز ھم زنده است - شینتو
پرستش اجداد خانواده، پرستش نیاكان عشیره، و پرستش سالطین و : سھ صورت داشت» خدایان

ند و در كرد پادشاه یا نمایندگان او ھر سالھ ھفت بار از نیاي آسماني دودمان شاھي یاد مي. خدایان قوم
پرداخت، بھ نام او دعا  ، مي)1914(مواردي كھ كشور بھ عمل مقدسي، مانند تصرف شانتونگ 

دین شینتو مشتمل بر اعتقادات و مراسم پیچیده و قوانین اخالقي و كاھنان مخصوص نبود . خواندند مي
  فقط مؤمنان را . داد و با تلقین اصل خلود و وعدة بھشت سرمدي، دلھا را تسال نمي

گاه بھ زیارت جاھاي متبرك بشتابند و، با زھد و تقوا، بھ گذشتھ و نیاكان و  گردانید كھ گاه  موظف مي
داد،   این دین، چون از مؤمنان توقعات بسیار نداشت و نویدھاي بزرگ نمي. پادشاه حرمت گذارند
  .چندگاھي منسوخ شد
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ھ جزایر ژاپن راه یافت و، چون با دو ، ب522آیین بودا پانصد سال پس از ورود خود بھ چین، در سال 
پوشیده نیست . نمود، رواج گرفت موافق مي - نیازھاي دیني مردم و نیازھاي سیاسي دولت ژاپن -عامل

آالیش و فنااندیش بود، بھ ھیچ روي بھ ژاپنیان    كھ دین اصیل بودا، كھ آییني الادري و بدبین و بي
این مذھب بر . است، بھ ژاپنیان عرضھ شد» مھایانھ« نرسید، بلكھ صورت بعدي آن، كھ ھمانا مذھب

آور داشت، دم از خلود روح   گشت، تشریفاتي بھجت محور خدایاني رئوف مانند آمیدا بودا و كوانون مي
زد، و مدعي بود كھ، در جھان، كثیري بودي ستوه یا بوداي بالقوه وجود دارند و بھ انسانھا یاري  مي
طلبي و انقیاد را، كھ عوامل مناسبي  ظرافت، فضایلي چون قناعت و مسالمت از این رو، با. رسانند مي

كرد و آنان را بھ تحمل زندگاني نارواي  براي تسلیم جامعھ بھ حكومتند، بھ مردم ستم كشیده تلقین مي
بار روزانھ را، با شعر لطیف  بھ بیان دیگر مذھب مھایانھ نثر خشن زندگي مشقت. انگیخت  خود برمي

كھ، در نظر  - بخشید و ژاپنیان را بھ وحدت فكري  افسانھ و مراسم رنگارنگ دیني، لطافت مي دعا و
  .كشانید مي - كشورداران، مایة نظم اجتماعي و ركن قدرت ملي است

میالدي، كھ  586در سال . كدام یك دین بودایي را در ژاپن رواج داد - معلوم نیست كھ سیاست یا تقوا
ورزیدند،  دو خاندان، كھ ھر دو از لحاظ سیاسي بھ دین جدید عنایت ميامپراطور یومي درگذشت، 

سرانجام شاھزادة مقتدر، شوتوكوتایشي، كھ، بنابر . برسرجانشیني او مسلحانھ بھ رقابت پرداختند
شایعات، بھ ھنگام زادن نشاني قدسي در دست داشت، ملكھ سویكو را بر تخت نشانید و خود مدت 

وي بھ تقویت آیین بودا . السلطنھ بر ژاپن سلطھ ورزید بھ عنوان نایب) 621 -592(بیست و نھ سال 
ھمت گمارد؛ مبالغي ھنگفت بھ معابد بودایي كمك كرد؛ بھ یاري دین پیشگان بودایي برخاست؛ بھ 

. اخالق بودایي جنبة رسمي داد؛ و بر روي ھم راھي را كھ امپراطور آشوكھ در ھند رفتھ بود، پیمود
ھنرھا و علوم را برعھده گرفت، ھنرمندان و صنعتگران را از كره و چین بھ ژاپن  ھم او حمایت

یوجي، كھ كھنترین شاھكارھاي  خواند، تاریخ نوشت، بھ نقاشي پرداخت، و برساختمان معابد ھوري
  .روند، نظارت كرد ھنري موجود ژاپن بھ شمار مي

آموخت، یك نسل پس از مرگ آن مرد با وجود خدمات شوتوكو و فضایلي كھ دین بودایي بھ مردم 
طلب، بھ نام كاماتاري، بھ كمك  یكي از اشراف جاه. تمدن دوست، بحراني شدید ژاپن را فرا گرفت

خوانده » اصالح بزرگ«امیر ناكا شورشي بھ راه انداخت و تحولي عظیم، كھ در تاریخ سیاسي ژاپن 
لطنت را كشتند، پیرمردي زبون را بھ در این تحول، وارث مسلم س). 645(شود، بھ بار آورد  مي

سلطنت برداشتند، و امیرناكا را نخست ولیعھد گردانیدند و عاقبت، بھ نام امپراطور تنچي، بھ جاي 
در تمام این مدت، كاماتاري، در نقش وزیر اعظم، زمام امور را در كف داشت و . پیرمرد نشاندند

راطور، كھ تا آن زمان فقط رئیس عشیرة اصلي امپ: حكومت ژاپن را بھ صورت سلطنتي قاھر درآورد
او بود كھ ھمة حكمرانان را . العاده یافت الرقاب كشور گردید و اقتدارات فوق كشور بود، مالك

ترتیب، ژاپن  بدین. دانست كرد، و ھمة كشور را از آن خود مي گزید، ھمة خراجھا را دریافت مي برمي
چند دستة نیمھ فئودال بیرون آمد و بھ دولت سلطنتي  بشتاب از مرتبة اجتماع سست چند عشیره و

  .منسجمي مبدل شد

III - دورة امپراطوري  

  انحطاط - عصر طالیي كیوتو -نفوذ چین -اشراف - امپراطوران

و معموال » فرزند خدا«گاھي او را تنچي یعني . یافت از آن مرحلھ بھ بعد، ھرسلطاني القاب بزرگ مي
لقب » باب عالي«نامیدند و در مواردي نادر بھ او میكادو یعني  مي» سلطان آسماني«تن نو یعني 
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داخل تاریخ  گرفت و با آن نام پس از مرگ، نامي غیر از نام دوران حیات خود مي. سلطان. دادند مي
فرزند . خواھد، ھمسر یا ھمبستر بگیرد حق داشت بھ قصد صیانت ساللة شاھي، ھر چھ مي. شد مي

بلكھ یكي از زادگانش، كھ بھ نظر او یا متنفذان زمان . نشست اول سلطان لزومًا بھ جاي او نمي
ن بھ شمار در عصري كھ شھر كیوتو كانون عظمت ژاپ. گرفت نمود، جاي او را مي تر مي شایستھ

گرفتند و در سلك راھبان  رفت، سالطین بھ تقوا مایل بودند، و برخي از آنان از شاھي كناره مي مي
حتي یكي از ایشان ماھیگیري را ممنوع ساخت، زیرا عقیده داشت كھ اشتغال بھ . آمدند بودایي درمي

خاطراتي كھ ممكن است از ھمة م. سلطان یوزي را باید مستثنا دانست. این حرفھ توھیني است بھ بودا
داشت كھ از درختان باال  مردم را وامي: یك سلطان مستبد فعال سرزند، از وجود ھمایونش صادر شد

بست و  ربود و با سیمھاي عود مي در معابر عام، دوشیزگان را مي. زد روند؛ آنگاه ایشان را بھ تیر مي
ھاي پایتخت گشتن و مردم را بھ تازیانھ بستن انداخت، و نیز از سوار شدن و در خیابان ھا مي بھ بركھ

شوریدند و او را : سرانجام، مردم بھ كاري كھ در تاریخ ژاپن نادر است، دست زدند. برد لذت تام مي
كیوتو، كھ . ، مركز حكومت از نارا بھ ناگائوكا و سپس بھ كیوتو انتقال یافت794در سال . خلع كردند
مركز ژاپن ماند، و این دوره را بیشتر ) 1192-794(ھار قرن است، مدت چ» پایتخت صلح«معني آن 

، جمعیت كیوتو بھ نیم میلیون رسید و از جمعیت 1190در . خوانند مورخان عصر طالیي ژاپن مي
در یك قسمت شھر، كوخھا و . ھمة شھرھاي اروپا، جز قسطنطنیھ و قرطبھ، بیشي گرفت

كردند، قرار داشت، و در قسمت دیگر،  را تحمل مي ھاي مردمي كھ ظاھرًا با سرخوشي فقر ویرانخانھ
درباریان، موافق حال خود، . كھ كامال مجزا بود، باغھا و كاخھاي اشراف و خانوادة سلطنتي برپا بود

در آن زمان، ژاپن، مانند كشورھاي دیگر، براثر پیشرفت تمدن و . شدند نامیده مي» ابرنشینان«
ات اجتماعي افزایش یافت و نابرابري، كھ جبرًا از توزیع ثروت اي رسید كھ تمایز صناعت، بھ مرحلھ

خاندانھایي بزرگ . زاید، جاي برابري نخستین را گرفت براساس قدرت و شخصیت و امتیازات مي
مانند خاندانھاي فوجیوارا و تایرا و میناموتو و سوگاوارا پدید آمدند و در عزل و نصب سالطین 

یكي از . یمي بزرگان ایتالیا در عصر رنسانس، بھ جان یكدیگر افتادندمداخلھ نمودند و، بھ شیوة بھ
مردان خاندان سوگاوارا، كھ میچیزانھ نام داشت، با حمایت خود از ادب، مورد اعزاز ژاپنیان قرار 

  شود، و در بیست و پنجم  گرفت و اكنون، بھ عنوان خداي ادب، پرستیده مي

. تومو برخاست از خاندان میناموتو، سرداري بھ نام سانھ. كنند ھر ماه، مدارس را بھ یاد او تعطیل مي
اي سرود و، در پرتو آن، خود را نامدار  وي، در آستانة قتل خود، با نابترین شیوة ژاپني، ترانة ساده

  :ساخت

  اگر دیگر نیایم،

  اي درخت آلوي كنار در،

  فراموش مكن كھ در بھاران

  . از روي وفا شكوفان شوي

اندیش بھ نام دایگو بود، بھ  ت خاندان فوجي وارا، بزرگترین سلطان ژاپن، كھ مردي روشنبر اثر حمای
در عھد او ژاپن ھمچنان در جذب فرھنگ و تجمل عصر تانگ، كھ در مراحل كمال . روي كار آمد

ژاپن نھ تنھا از دین، بلكھ از خوراك، . ھا رقیب چین گردید خود بود، كوشید و سپس در آن زمینھ
، تفننات، خط، شعر، دستگاه اداري، موسیقي، ھنرھا، گلپروري، و معماري چیني بھره گرفت پوشاك

این كشور، . و حتي پایتختھاي خود، یعني نارا و كیوتو، را ھمانند شھر چیني چانگان آراست
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طور كھ در عصر حاضر فرھنگ اروپایي و امریكایي را جذب كرد، در حدود ھزار سال پیش،  ھمان
در ھر دو مورد، نخست شتاب ورزید و سپس، با احتیاط و . ي را بھ خاك خود كشانیدفرھنگ چین
  .ھاي جدید را بھ خدمت مقاصد دیرین خویش گمارد و ویژگیھاي خود را محفوظ داشت بدقت، شیوه

گسست، از نظم  ژاپن، چون بھ نیروي ھمسایة بزرگ خود بھ تكاپو افتاد و، در سایة حكومتي بي
 .رسید، یعني اوج عصر طالیي خود »انگي«بھ دورة ) 922- 901(ر فاصلة سالھاي برخوردار شد، د

ثروت متراكم شد و زندگي با چنان تجمل و ظرافت و فرھنگي، كھ جز در دربارھاي خاندان ایتالیایي 
كیوتو بھ صورت پاریس و . مدیچي و سالونھاي ادبي فرانسھ در عصر روشنگري نظیر نیافت، آمیخت

خورد، و سرمشق  در شعر و پوشش مظھر ذوق بود، در آداب و ھنرھا غوطھ مي: ورساي درآمد
. در آنجا ھرگونھ سبك یا سلیقھ، آزاد و در حد كمال بود. رفت یحھ و دانش ھمة جامعھ بھ شمار ميقر

. شد خوراكھاي متنوع در دسترس شكمپرستان قرار داشت، و زناكاري گناھي بس كوچك تلقي مي
موسیقي و رقص . زد رنگ و نگار بر تن زنان و مردان بزرگزاده موج مي ھاي ابریشمین خوش پارچھ
سراھاي زیباي اشرافي با چشم اندازھاي دلكش و سازو برگ . بخش زندگي معبدھا و دربار بود زینت
  شد   آمیز ساختھ مي تجمل

بازار ادب، پررونق و دكان . یافت و با مفرغ و مروارید و عاج و طال و چوبھاي منقش آرایش مي
  .اخالق، كاسد بود

آیند و با  عمرند، زیرا براثر تراكم ثروت بھ وجود مي  كننده معموال كوتھ ھاي خیره این گونھ دوره
طلبي  رفتھ رفتھ، جاه. رسند نوسانات تجارت و خشم استثمار شدگان یا درگرفتن جنگ بھ پایان مي

دربار ژاپن بنیة دولت را ضعیف كرد، و سنگیني بار فرھنگ موجب شد كھ شاعركان ناالیق بر 
طرآگین خود، بوي فساد جامعھ را، كھ روز بھ روز شدیدتر مشاغل دولتي دست یابند و، براثر محیط ع

تجمل دربین . فروخت كار دولت بھ جایي رسید كھ خود مشاغل را بھ مزایده مي. شد، استشمام نكنند مي
ھا و دریاھا را  راھزنان و دریازنان، جاده. خداوندان مكنت، و جنایت در میان مستمندان شایع شد

ان مردم و سلطان افتادند و حتي بزرگان را، ھنگامي كھ بھ دربار شاه خراج آشفتند و، بھ تساوي، بھ ج
ھاي راھزن تشكیل شد، و  ھم در والیات و ھم در خود پایتخت، دستھ. بردند، غارت كردند مي

مخوفترین جنایتكاران ژاپني، مانند جانیان بزرگ جامعة امریكایي، بھ ناز و نعمت رسیدند، و كسي را 
فضایل و عادات نظامي فراموش شد، و سازمانھاي دفاعي بھ ضعف افتادند . آنان نبود یاراي بازداشت

ھاي بزرگ، ھر یك، سپاھي گرد  خانواده. پناه ماند و، درنتیجھ، حكومت در برابر یغماگران گستاخ بي
تر  امپراطورھا خود روز بھ روز بیچاره. آوردند و براي عزل و نصب امپراطور بھ جنگ پرداختند

باز ھم تاریخ در میان دولت مركزي نیرومند و دستگاه . د، و رؤساي ایلھا بار دیگر استقالل یافتندشدن
  .الطوایفي بھ نوسان درآمد تمركز ملوك بي

IV – حكام مستبد  

 - شوگوني خاندان آشیكاگا - حملة قبالي قاآن -دستگاه نیابت سلطنت ھوجو - حكومت باكوفو - شوكونھا
  سھ دزد دریایي 

اینان . ، قشري از طبقة حاكم را، كھ شامل سپھساالران یا شوگونھا بود، بھ واكنش برانگیختاین وضع
الجزایر ژاپن قدرت تام یافتند و سلطان را چیزي جز نماد آسماني ژاپن  در بخشھاي متفاوت مجمع

زنان از كشاورزان، چون در مقابل راھ. نشمردند، و بر آن بودند كھ وي نباید بر شانة ملت سنگیني كند
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پرداختند و  شدند، خراج خود را بھ شوگونھا مي حمایت پاسبانان و سربازان حكومت برخوردار نمي
الطوایفي، بھ ھمان دلیلي  رژیم ملوك. آید اعتقاد داشتند كھ دفع شر راھزنان تنھا از عھدة شوگونھا برمي

لت مركزي از تأمین نظم و كھ در اروپا چیره شد، در ژاپن استقرار یافت، بھ این معني كھ چون دو
  .امنیت بازماند، حكومتھاي دورافتادة محلي زمام قدرت را در كف گرفتند

این . تشكیل داد» باكوفو«سربازان و رعایا را گرد آورد و در كاماكورا حكومت مستقلي بھ نام 
 1198یوریتوموي بزرگ ناگھان در . آید، ماھیتي نظامي داشت حكومت، چنانكھ از نام آن برمي

، در »مرد بزرگ خلف ندارد«اما مثل ژاپني . و پسران ناالیقش بھ جاي وي برتخت نشستند درگذشت،
، بھ عنوان نیابت سلطنت، 1199آن مورد نیز صدق كرد، و یكي از خاندانھاي مخالف توانست در 

سال بر شوگونھا تسلط ورزید، ھمچنانكھ  134این سازمان مدت . زماني بھ نام ھوجو بھ وجود آوردسا
 - در این حین، مردم زرنگ كره، كھ از حملة ففغور چین. شوگونھا بر امپراطوران مسلط بودند

ند و او بھ خاك خود بیمناك بودند، ژاپن را بھ عنوان كشوري بسیار دلپذیر بدو معرفي كرد -قاآن قبالي
دربار سلطان و  - قبالي قاآن ھم، چون دید كھ نیروھاي ژاپن بھ سھ بخش. را بھ فتح آن برانگیختند

. منقسم و دچار تفرقھ بودند، فرمان بھ ساختن ناوگاني عظیم داد - السلطنھ دستگاه شوگون و دستگاه نایب
ھ از بس درختان را براي ساختن اند ك ھا گراییده و گفتھ شاعران چیني در عظمت این ناوگان بھ مبالغھ

ژاپنیان میھندوست تعداد این كشتیھا را ! كشتي بریدند، كوھھا از عریاني جنگلھا سوگوار شدند
مرد بھ  000،100كشتي و  3500تخمین زده اند، ولي مورخان معتدل گویند كھ بیش از  000،70

نشینان دلیر با  جزیره. ن رسیدبھ سواحل ژاپ 1291این ناوگان عظیم در اواخر سال . ژاپن نرفتند
ھا خواھد  در این میان، بادي بزرگ، كھ ھمیشھ در خاطره. ناوگان نسبتًا كوچكي بھ مقابلة آن شتافتند

 000،70پس،  .شكستھا كوبید و درھم  ماند، وزیدن گرفت و كشتیھاي فغفور مقتدر چین را بھ صخره
  .تن از دریانوردان چیني غرق شدند، و بقیھ بھ اسارت ژاپنیان درآمدند

زیرا رھبران آن، بھ نوبة خود، از زھر قدرت سرشار شدند، . ، سازمان ھوجو از میان رفت1333در 
. بلھان انتقال یافتو براثر آن، اقتدارات موروثي ھوجو از دست ناكسان و برجستگان بھ بزدالن و ا

تاكاتوكي، كھ آخرین فرد این خاندان بود، بھ سگ میلي غریب داشت و، بھ جاي مالیات، از مردم سگ 
ھایي مزین بھ  از این رو، چھار تا پنج ھزار سگ گرد آورد و فرمان داد تا آنھا را در النھ! گرفت مي

. ر تخت روان بنشانند و بھ گردش برندطال و نقره نگاه دارند و بھ آنھا مرغ و ماھي بخورانند و د
السلطنھ تاكاتوكي سود  امپراطور معاصر او، گودایگو از انحطاط سازمان ھوجو و سرگرمي نایب

  جست و در صدد كسب قدرت 

تن از مالزمان و افسرانش بھ معبد رفتند و  870السلطنھ از ھم پاشید، و تاكاتوكي و  دستگاه نایب
یكي از ایشان، ھنگامي كھ با . رنج را نوشیدند و دست بھ ھاراكیري زدندآخرین جام ساكي یا شراب ب

  »!دھد این كار بھ شراب چاشني خوبي مي«: آورد، گفت ھایش را از شكم بیرون مي دست خود روده

بزودي تاكائوجي كھ بھ خاندان آشیكاگا تعلق داشت و در قدرت یافتن امپراطور گو دایگو كمك كرده 
سپس مردي ناتوان بھ . است و با خدعھ و مھارت، سپاھیان امپراطور را سركوبیدبود، برضد او برخ

نام كوگون را بھ جاي او نشانید، مقام شوگوني را بھ خاندان خود اختصاص داد، و كوگون را بازیچة 
در این دورة طوالني، . دار شوگوني بود سال عھده 250خاندان آشیكاگا مدت . خود گردانید

ولي ژاپن ھیچ گاه از جنگ و ھرج . كردند كاگا از شھر كیوتو كشور ژاپن را اداره ميسپھساالران آشی
. دوستي و ھنر پرستي شوگونھاي آشیكاگا بود و مرج آسوده نبود، و این پریشاني عمدتًا معلول فرھنگ

ان یكي از آنان، بھ نام یوشي میتسو، دلزده از جنگ، بھ پیكرنگاري روي نمود و از نقاشان معتبر زم
سپھساالر دیگر، یوشیمازا با نقاشان دوستي كرد، ھنرھاي گوناگون را در كنف حمایت خود . خود شد
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ھاي او در شمار  گرفت و چنان در گردآوردن آثار ھنري ھمت گمارد كھ اكنون گردآورده
گمان در این میان فن حكمراني بھ فراموشي سپرده شد، و  بي. آورترین آثار ھنري قرار دارد رشك

  .كدام از عھدة حفظ امنیت و آرامش جامعھ برنیامدند وگونھاي ثروتمند و امپراطورھاي بینوا ھیچش

در سایة ھرج و مرج كشور و نیاز ملت بھ رھبراني قادر بھ برقراري نظم، سھ دزد دریایي، كھ در 
ھ اعادة وحدت اند كھ این سھ دزد دریایي درجواني مصمم ب آورده. اند، پاپیش گذاردند تاریخ ژاپن شھره

یكي از آن سھ، . ژاپن شدند و سوگند خوردند كھ ھركدام بھ زمامداري رسد، مطاع دو یار دیگر باشد
یوشي، بھ مجاھده پرداخت، ولي پیش از احراز موفقیت  دیگري، ھیده. نوبوناگا، كوشید و بھ مقام رسید

را بھ خاندان توكوگاوا انتقال  یاسو، توانست در فرصتي مناسب شوگوني یھ اما سومي، اي. تام درگذشت
  .ھاي آرامش و درخشانترین اعصار ھنري تاریخ بشر را آغاز كند دھد و یكي از درازترین دوره

V - میمون سیماي بزرگ  

  كشمكش با مسیحیت - حملھ بھ كره -یوشي فرمانروایي ھیده

یوشي بزرگ معاصر الیزابت، ملكة انگلیس، و اكبر،  دھند، ھیده ھمچنانكھ ژاپنیان با اصرارتوضیح مي
وي فرزند كشاورزي بود و دوستانش و سپس اتباعش او را سارومن كانجا یعني . شاه ھندوستان، بود

و مادرش پدر ! رسید نامیدند، زیرا حتي كنفوسیوس ھم در زشتي بھ پاي او نمي مي» سیما میمون«
  اما، . استطاعتي نداشتند و او را بھ یك مدرسة رھباني سپردند

شي چنان بھ ریشخند روحانیان بودایي پرداخت و چندان جنجال بھ راه انداخت كھ از مدرسھ  یو ھیده
چندي دزدي . و ھفت بار اخراجش كردند وران گوناگون شاگرد شد، و سي نزد پیشھ. بیرونش راندند

شكني بھ كار یغماگري  بر این عقیده شد كھ حربة قانون بیش از حربة قانونپیشھ گرفت، سپس 
، كھ معموال در خدمت طبقة )شمشیردار(پس، بھ مالزمت یكي از افراد صنف ساموراي . خورد مي

سپس . چون در موردي جان خداوندگار خود را نجات داد، حق شمشیربندي یافت. حاكم بودند، درآمد
، )1582(، بافراست و شجاعت خود، او را یاري كرد و، پس از مرگ او بھ نوبوناگا پیوست و

در ظرف سھ سال، . رھبري یاغیان متمردي را كھ كمر بھ تسخیر وطن خود بستھ بودند، پذیرفت
سرانجام، خود را براي . فرمانرواي نیمي از كشور شد و مورد ستایش امپراطوران ناتوان قرار گرفت

قصد دارم با سپاھیان «: ومند یافت و با خضوع بھ فرزند آسمان اعالم داشتبلع كره بھ حد كفایت نیر
چین و كره و [آنگاه سھ كشور . كره، در ظل ھیمنة واالي ھمایوني، تمام چین را زیر فرمان آورم

برند،  گذارند و مي كنند و زیر بغل مي با ھمان سھولتي كھ حصیري را لولھ مي. یگانھ خواھند شد] ژاپن
اي نابكار موفق بھ اختراع یك  اما یك تن كره. تالشي عظیم كرد» !را جامة عمل خواھم پوشاند این مھم

یوشي بھ كره فرستاد، یكي پس از  نوع زورق جنگي فلزي شد و كشتیھاي پر از سرباز را، كھ ھیده
 چھل و. ھفتاد و دو كشتي در یك روز فرو رفتند، و دریا خونین شد). 1592(دیگري منھدم ساخت 

اي  ھشت كشتي دیگر، كھ ژاپنیان بھ ساحل كره برده و ناگزیر رھا كرده بودند، بھ وسیلة فاتحان كره
بھ آتش سوخت، و ژاپنیان، پس از پیروزیھا و شكستھاي متناوب، فكر گشودن كره و چین را تا قرن 

اقیانوس را با  وي كوشید تا«: یوشي چنین گفتھ است شاه كره دربارة ھیده. بیستم بھ تعویق انداختند
  » !زورقي كاغذي بپیماید

سیصد زن در . یوشي سازماني براي نیابت سلطنت برپا داشت و خود زمام آن را در كف گرفت ھیده
حرمسرایش گرد كرد، اما بھ ھمسر روستایي خود، كھ مدتھا پیش تركش گفتھ بود، مكنتي قابل بخشید 
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كرده بود، ھمت گماشت و عاقبت او را یافت و  وري كھ سالھا پیش نزدش شاگردي و بھ جستجوي پیشھ
وي از امپراطور براي خود لقب ! پولي را كھ از او دزدیده بود، با سودي شایان، بدو باز گردانید

كھ بعدًا، بر وفق (» ولینعمت بزرگ«در عوض، معاصرانش او را بھ تایكو یعني . شوگون نخواست
در زبان انگلیسي راه  – Tycoon -ت تایكونتطورات مرموز زبانشاسي، دگرگون شد و بھ صور

با شدتي باورنكردني، «گوید،  یوشي، چنانكھ یك مبلغ مسیحي در وصف او مي ھیده. ملقب كردند) یافت
بھ بھانة ساختن دایبوتسو یعني مجسمة كالن بوداي بزرگ در توكیو، مردم را » .محیل و مكار بود

بھ این ترتیب، با ظرافت، . این منظور عرضھ دارندھاي فلزي خود را براي  واداشت كھ ھمة حربھ
گویا ھیچ اعتقاد دیني نداشت و فقط دین را وسیلة فزونجویي و كشورداري . سالح كرد ھمگان را خلع

  .انگاشت مي

بھ ژاپن  1549آیین مسیحي بھ وسیلة یكي از شریفترین مبلغان یسوعي یعني فرانسیس گزاویھ در 
نفر  000،150كرد كھ، در طي یك نسل، ھفتاد راھنماي دیني و رفت، و چنان بسرعت پیشرفت 

مسیحیان در ناگازاكي چندان فراوان بودند كھ این بندر تجارتي، شھري . مسیحي در ژاپن پدید آمدند
نویسد  ھرن مي. دید رفت و حاكم آن، امورا، خود را از ترویج آیین نو ناگزیر مي مسیحي بھ شمار مي

» .طة ناگازاكي كامال فرو نشست و دین پیشگان آن تعقیب و طرد شدندآیین بودایي در خ«كھ 
دانست، پیكي  ھاي سیاسي مربوط مي ھراسید و آن را بھ نقشھ یوشي، كھ از این ھجوم معنوي مي ھیده

  :نزد رھبر یسوعیان ژاپن فرستاد و آمرانھ پاسخ سؤاالت زیرین را از او خواست

   اند؟ باع ژاپن را بھ قبول مسیحیت مجبور كردهچرا و بھ چھ مجوزي او و دستگاھش ات.1
   اند؟ چرا شاگردان و پیروان خود را بھ انھدام معابد انگیختھ.2
   اند؟ چرا روحانیان بودایي را آزار رسانده.3
چرا آنان و سایر اتباع پرتغال بھ خوردن گوشت حیواناتي مانند گاو، كھ بھ بشر خدمت .4

   اند؟ كنند، پرداختھ مي
اند كھ مردم ژاپن را بخرند و در جزایر ھند شرقي  كشور خود را مجاز گذارده چرا سوداگران.5

  بھ بردگي بگمارند؟ 

  :، این فرمان را صادر كرد1587یوشي، در سال  چون پاسخ رھبر یسوعیان رضایتبخش نبود، ھیده

مخالف نوامیس ایم كھ دینیاران بیگانھ بھ خطة ما آمده و بھ تعلیم شریعتي  از رایزنان امین خود شنیده
كامي و ھوتوكھ را ویران [ معابد خدایان بومي ما]اند كھ  ژاپن پرداختھ و جسارت را بھ جایي رسانیده

كنیم كھ اینان  ولي، چون قصد ترحم داریم، امر مي. این بیحرمتي سزاوار شدیدترین كیفر است. اند كرده
در طي این . گردن خود گیرنددر ظرف بیست روز ژاپن را ترك گویند، و گرنھ خون خود را بھ 

اما، اگر پس از پایان مھلت، كساني از آنان در ممالك . گونھ آزاري بھ ایشان نخواھد رسید مدت، ھیچ
  . دھم كھ بھ عنوان بزرگترین بزھكاران دستگیر گردند و بھ مجازات رسند ما یافت شوند، فرمان مي

فرصت یافت كھ ھنرمندان را مورد تشویق  یوشي، این دزد دریایي بزرگ، در میان گرفتاریھا ھیده
بھ وسیلة چایساالر، ریكیو، مراسم چاي نوشي . نقشھایي ایفا كند» نو«قرار دھد و خود در نمایشھاي 

سازي ژاپن و یكي از زینتھاي زندگي ژاپني شود، درآورد و در  را بھ صورتي كھ مایة ترقي چیني
پایتخت جدیدي ) توكیوي كنوني(گرفت كھ در یدو یھ یاسو قول  پیش از آن، از اي. درگذشت 1598

  .یوري نام داشت، وارث دستگاه نیابت سلطنت بداند بسازد و فرزند او را، كھ ھیده
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VI -  شوگون بزرگ  

  شوگوني خاندان توكوگاوا - یاسو یھ مرگ اي  -یاسو و مسیحیت یھ اي -فلسفة او - یھ یاسو جلوس اي

اظھار داشت كھ در وقت سوگند خوردن، برخالف رسم صنف یاسو  یھ یوشي، اي پس ازمرگ ھیده
ساموراي، انگشت یا لثة خود را خونین نكرده، بلكھ از خراشي در پشت گوش خود، خون جاري 

تن تمام  000،40وي، در جنگي كھ بھ بھاي جان ! اعتبار است ساختھ است، از این رو سوگند وي بي
یوري، فرزند  در ابتدا با ھیده. گاھارا درھم شكست شد، نیروھاي برخي ازمخالفان خود را درسكي

یوري بھ سن كمال رسید و وجودش خطرناك شد، او را بھ  یوشي، مدارا كرد، ولي وقتي كھ ھیده ھیده
را محاصره و اشغال  - قلعة عظیم اوزاكا - اطاعت خواند و، چون از او مخالفت و مالمت دید، مقر او

یاسو، براي تضمین اقتدار خود، ھمة  یھ ھ ھاراكیري زد، و ايیوري ناگزیر دست ب پس، ھیده. كرد
سپس، با ھمان كفایت و قساوتي كھ در ادارة دستگاه . یوري را كشت كودكان مشروع و نامشروع ھیده

جنگي بروز داده بود، صلح را سامان بخشید و با چنان لیاقتي ژاپن را اداره كرد كھ ژاپنیان، تا ھشت 
  .قاب و ھمچنین اصول او سر نتافتندنسل بعد، از سلطة اع

یاسو صاحب افكاري خاص خویش بود و در ضمن كار، موافق مقتضیات، براي خود اصولي  اي یھ
چون زني بھ او شكایت برد كھ یكي از صاحبمنصبان، بھ قصد تصاحب او، . داد اخالقي ترتیب مي

مانند . حرمسراي خود او رودشوھرش را كشتھ است، فرمان داد كھ افسر شكم خود بدرد، و زن بھ 
، یا »میراث«ھاي دانشوري را در  دانست و برخي از شیوه سقراط، دانش را یگانھ فضیلت مي

  :اي كھ بھ ھنگام مرگ براي خاندان خود باقي گذاشت، نشان داد وصیتنامة حكیمانھ

بپذیر كھ . در نیایيآھستھ و استوار گام بردار، تا بھ سر . ماند با باري سنگین زندگي بھ مسافرتي مي
ھنگامي . ھاي مقسوم انسان فاني است، براي ناخشنودي و نومیدي موردي نیست نقص و زحمت حصھ

خودداري ریشة آرامش و طمأنینة . خیزد، مضایق گذشتھ را بھ یادآور كھ ھوسھاي تند در قلبت برمي
و معني شكست را واي برتو اگر فقط پیروزي را بشناسي . خشم را دشمن خود شمار. دایم است
  .بھ جاي عیبجویي از دیگران، بر خود خرده بگیر! روزگارت تباه خواھد شد -درنیابي

یاسو، پس از آنكھ بھ زور سالح بھ قدرت رسید، دیگر ژاپن را محتاج جنگ ندید و خود را وقف  یھ اي
ان را بھ براي آنكھ صنف ساموراي را از شمشیر زني باز دارد، آن. حفظ صلح و مزایاي آن كرد

اعالم . پس، فرھنگ شكوفان شد و جنگجویي پژمرد. آموختن ادب و فلسفھ و آفریدن ھنر برانگیخت
  و جانشینان » مردم شالودة امپراطوري ھستند«داشت كھ 

اما مزاجي دموكراتیك نداشت و نافرماني را . خود را بھ رعایت حال ارامل و ایتام و بیكسان خواند
معتقد بود كھ اگر كسي پاي از گلیم خود بیرون كشد، باید بیدرنگ كوبیده . اشتپند  بزرگترین جنایت مي

در نظر او، . شود، و اگر كسي سر بھ طغیان بردارد، باید ھمة كسانش بھ ھالكت رسند
الطوایفي بھترین نظام اجتماعي بود، زیرا بین قدرتھاي مركزي و محلي توازني مقرون بھ  ملوك نظام

اي طبیعي و موروثي استوار  سازمانھاي اجتماعي و اقتصادي را بر شالوده آورد و خرد پدید مي
باید گفت كھ . آنكھ محكوم استبداد شود، بھ حیات خود ادامھ دھد شد كھ جامعھ، بي ساخت و باعث مي مي
  . الطوایفي را برپا داشت یاسو كاملترین صورت حكومت ملوك یھ اي
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خورد  شمرد و تأسف مي ا یكي از وسایط حفظ نظام اجتماع مياین مرد، مانند اكثر زمامداران، دین ر
بھ . برد شود و نیمي از فواید اجتماعي دین را از میان مي كھ تنوع ادیان باعث خصومت مردمان مي

اي از آیین شینتو و  ریختھ اندیش خود، دریافت كھ دین قدیم ژاپن، یعني مخلوط درھم بركت طبع سیاست
با آنكھ . ھایي براي ایجاد وحدت معنوي و نظام اخالقي و میھندوستي مردم استآیین بودا، عامل گرانب

نگریست و از اجراي فرمانھاي خشن  در آغاز، مانند اكبرشاه ھندي، با دیدة تسامح بھ مسیحیت مي
زیرا مسیحیت بسیار . كرد، بزودي وجود مسیحیت را مانع مقاصد خود یافت یوشي خودداري مي ھیده

كرد، و نودینان مسیحي نھ تنھا با مخالفان خود  پرستي طرد مي دین قدیم را بھ عنوان بت سختگیر بود و
یاسو متوجھ شد كھ مبلغان  یھ از این گذشتھ، اي. كردند، بلكھ میان خود نیز اختالف داشتند كشمكش مي

، 1614پس، در  .كنند مياند و بر ضد دولت ژاپن توطئھ  فاتحان بیگانھ  مسیحي گاھي بھ منزلة طالیع
تبلیغ آیین مسیحي و اجراي مراسم آن را ممنوع كرد و بھ ھمة مؤمنان مسیحي دستور داد كھ یا از دین 

د و بعضي دستگیر بسیاري از كشیشان از این فرمان سرپیچیدن. نو دست بشویند یا ژاپن را ترك گویند
پس از مرگ او، كارگزاران . اما تا زماني كھ او زنده بود، ھیچ یك از ایشان بھ قتل نرسیدند. شدند

حكومتي، كھ نسبت بھ مسیحیت خشمگین بودند، وحشیانھ بھ جان مسیحیان افتادند و كاري كردند كھ 
تن  37000سیحیان، كھ بھ السیف م ، بقیة1638در سال . عمال منجر بھ زوال مسیحیت در ژاپن شد

  رسیدند، در شبھ جزیرة شیمابارا گرد  مي

یاسو، نیروي  یھ میتسو، نوادة اي اي یھ. آمدند و براي تأمین آزادي دیني بھ ساختن استحكامات پرداختند
مسلح عظیمي بھ سركوبي آنان فرستاد، و این نیرو استحكامات آنان را مدت سھ ماه در محاصره 

  .را در ھم شكست و ھمھ را، بھ استثناي یكصد و پنج تن، در خیابانھا بھ زجر كشتگرفت، سپس آنھا 

درگذشت، و مقام شوگوني را با اندرزي چند براي فرزند ) 1616(یھ یاسو در سال مرگ شكسپیر  اي
از حفظ . در تقوا بكوش. پاسدار مردم باش«: اندرزھاي او چنین بود. تادا، بھ ارث گذاشت خود، ھیده

وي بزرگان دولت را نیز، كھ در بستر مرگ او حاضر بودند، بھ شیوة كنفوسیوس » .بازنایستكشور 
اما ھر . فرزند من بھ سن رشد رسیده است، و من از آیندة كشور اضطرابي ندارم«: و منسیوس پند داد

كشور، یك تن . گاه جانشین من در حكومت گرفتار خطایي فاحش شود، حكومت را خود بھ دست گیرید
اگر اخالف من، بھ سبب بدكرداري، قدرت خود را از كف دھند، از آن . نیست، از آن ھمة ملت است

  » .تأسفي نخواھم داشت

تادا مردي  ھیده. رود، رفتار كردند اعقاب او بھتر از آنچھ در طي زماني دراز از سالطین انتظار مي
رفتة  را كھ براي اعادة قدرت از كف میتسو طبعي قویتر داشت و نھضتي  اي یھ. آزار بود معتدل و بي

یاسو، تسونایوشي نام داشت و از  یھ یكي دیگر از اعقاب اي. امپراطوران برپا شد، بشدت درھم شكست
ورزیدند، و ھر دو  كھ با یكدیگر رقابت مي - كانو و توسا-اھل ادب و ھمچنین از مكتبھاي دوگانة نقاشي

یاسو  یھ یكي دیگر از اعقاب اي. سخت حمایت كردبودند، ) 1703- 1688(بخش عصر گنروكو  زینت
اش تھي بود، مانند بسیاري از سالطین دیگر در رفع فقر ھمت  بھ نام یوشیمونھ، در ھنگامي كھ خزانھ

روي اغنیا را مورد حملھ قرار داد؛ از  از طبقة بازرگان وامھاي كالن گرفت؛ زیاده. گماشت
است؛ و حتي پنجاه تن از زیباترین زنان دربار را ھاي حكومت خود ك سرخویشتنداري، از ھزینھ

خوابید، و خوردنیھاي بسیار ساده  پوشید، در بستري از پوشال مي اي مي خود لباس پنبھ. اخراج كرد
فرمان داد در مقابل كاخ دادگاه عالي صندوقي نصب كنند تا مردم شكایتھایي را كھ از . خورد مي

اي برضد  مردي بھ نام یاماشیتا ادعانامھ. و در صندوق اندازند حكومت و مأموران آن دارند، بنویسند
حكومت تنظیم كرد و تمام دستگاه را بھ وجھي زننده بھ باد انتقاد گرفت، و یوشیمونھ دستور داد تا 
ادعانامة او را بھ بانگ بلند در میان مردم بخوانند و درمقابل صداقت نویسنده، ھدیة بزرگي بھ او 

  . بدھند
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، و »دورة شوگونھاي توكوگاوا سعادتبخشترین دورة تاریخ طوالني این ملت است«ھرن، بھ نظر 
كسي كھ ژاپن . كند گاه قادر بھ درست شناختن گذشتھ نیست، این نظر را تأیید مي تاریخ، با آنكھ ھیچ

ولي  تواند تصور كند كھ، تنھا یك قرن پیش، در این جزایر، مردمي بینوا بیند، چگونھ مي كنوني را مي
بردند و، زیر سلطة نظامیان، از صلحي طوالني برخوردار بودند و، در انزواي  خرسند بھ سر مي

  كردند؟ خود، واالترین غایات ادب و ھنر را دنبال مي
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 فصل بیست و نھم

  

  مباني سیاسي و اخالقي

    

  شناسي آزمایشي در ژاپن

از پادر آمد تصویري بھ دست دھیم، باید بھ یاد آوریم كھ شناختن  1853اگر بخواھیم از ژاپني كھ در 
این مردم ھشت ھزار كیلومتر دور از ما امریكاییان بھ سر : ژاپنیان مانند جنگیدن با آنان دشوار است

و، در زبان و رنگ و حكومت و دین و آداب و اخالق و رفتار و آرمان و ادب و ھنر، از ما  برند مي
دریافت «: گوید ھرن، كھ بیش از ھمة محققان غربي عصر خود با ژاپن آشنایي داشت، مي. متفاوتند

مشرب  یك نویسندة خوش» .چیزھایي كھ در زیر سطح زندگي ژاپني وجود دارد، سخت دشوار است
اساس سیاحان  آگاھیھاي شما دربارة ما، اگر از داستانھاي بي«: كند بھ مغرب زمین یادآوري ميژاپني 

تارو … . اند، ناشي شده است ھاي نارسایي كھ از ادب عظیم ما كرده بھ دست نیامده باشد، از ترجمھ
اندازد  ا بھ ترس مياند، غالبًا ما ر آوري كھ از حقیقت و افسانھ در پیرامون ما آسیاییان تنیده پود شگفت
بنابراین، آنچھ در » !اند كھ غذاي ما عطر نیلوفر است، اگر نھ موش و سوسك پنداشتھ. دھد و تكان مي

آید، پژوھشي آزمایشي است براي شناسایي تمدن و انسان ژاپني،  این مقام در زمینة ژاپن بھ میان مي
ن پژوھش را با آزمایشھاي شخصي بر محققان است كھ ای. براساس اطالعات مستقیم بسیار ناچیز

  آخر، مگر نھ این است كھ درس اول فلسفھ، قبول خطاپذیري انسان است؟. طوالني تصحیح كنند

I –  صنف ساموراي  

چھل و  - ھاراكیري -قوانین ساموراي - شمشیر ساموراي -اقتدارات شوگونھا -ناتواني امپراطوران
  حكم تخفیف یافتھ - »رونین«ھفت 

  شوگونھا یا سپھساالران، كھ . شد اي االھي داشت، تارك ملت شمرده مي قاعدتًا، امپراطور، كھ جنبھ

اما بسیاري از  .كند دالر امریكایي براي سلطة اسمي ولي پرجالل خودخرج 25000ساالنھ معادل 
وابستگان دربار، براي معیشت خود، ناگزیر از تعھد شغلي غیردرباري بودند و چھ بسا چتر، میلة 

سیاست شوگونھاي توكوگاوا این بود . فروختند ساختند و مي غذاخوري، خالل دندان، یا ورق بازي مي
اش كنند، و  حاطھكھ براي امپراطور ھیچ قدرتي باقي نگذارند، او را از مردم دور نگاه دارند، با زنان ا

اعضاي خاندان امپراطور ھم محترمانھ از قدرتھاي خود چشم . بھ كاھلي و ظرافت و سستي بكشانند
  .پوشیدند و بھ این خرسند بودند كھ كارھایي مانند تعیین سبك جامة اشراف با ایشان باشد مي

كردند و امتیازاتي را  يشد، عیش م در این میانھ، شوگونھا، با ثروت ژاپن كھ آھستھ آھستھ افزون مي
كش یا  موقعي كھ شوگونھا با تخت روان انسان. بستند كھ معموال بھ امپراطور تعلق داشت، بھ خود مي
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ھاي  ھاي خانھ داشتند كھ درھا و پنجره ھا مردم را وا مي گذشتند، داروغھ ارابة گاوكش از خیابانھا مي
ھا محبوس و آتشھا خاموش شوند، و مردم در  ربھبایست در چنین ھنگامي سگھا و گ مي. خود را ببندند

شوگون مالزمان . كنار راھھا بھ زانو درآیند، دستھا را روي خاك گذارند و سر را برپشت دستھا نھند
در . كوشیدند از آن میان، چھار دلقك و ھشت بانوي آراستھ ھمواره در حفظ نشاط او مي. فراوان داشت

تن  شد، پنج خوانده مي» مھتر بزرگ«كردند، یكي از آنان  يكارھا دوازده تن شوگون را یاري م
. آوردند را بھ وجود مي» شوراي كھتران«دادند و بقیھ  یا وزیران را تشكیل مي» شوراي مھتران«

الطوایف را بھ وسیلة ھیئتي  دولت ژاپن نیز، مانند دولت چین، اعمال كارگزاران حكومتي و ملوك
امیران زمیندار، كھ دایمیو نام گرفتھ بودند، رسمًا خود را رعیت . ادد مورد نظارت و تفتیش قرار مي

راندند،  برخي از آنان، چون بزرگان خاندان شیمادز و، كھ برساتسوما فرمان مي. دانستند امپراطور مي
  .توانستند قدرت شوگونھا را محدود كنند و سرانجام سلطة آنان را براندازند

تن ساموراي در خدت  در حدود یك میلیون. ، و پس از ایشان، مالكان بودندپایینتر از این امیران، خانھا
ژاپنیان در این اعتقاد جازم بودند كھ ھر مرد شریفي سرباز است، و ھر . بردند امیران بھ سر مي

جست،  چین آرامش دوست، كھ شرافت مردمي را در علم، و نھ در جنگ، مي. سربازي مردي شریف
افراد صنف ساموراي، ھرچند كھ بھ داستانھاي پرحادثة . ختالف فاحش داشتاز این جھت با ژاپن ا

شدند، دانش محض را  دادند و از آنھا متأثر مي نشان مي  چیني و از آن جملھ داستان سھ ملك عالقھ
افراد ساموراي از امتیازات . شمردند پرست مي  كردند و اصحاب ادب را كودناني كتاب نكوھش مي

گرفتند، و  اي از برنج مي ازمخدومان خود جیره. از خراج دادن معاف بودند: بردند فراوان نصیب مي
  عشق . كاري نداشتند جز آنكھ، در وقت لزوم، در راه وطن بمیرند

قمار باختن، ھمچون جنجال انگیختن، كار عادي آنان بود، و گاھي، ! دادند را بھ آن ترجیح مي» یوناني
. پرداختند تا بریدن سر محكومان را بھ ایشان واگذارند یمان پول ميبراي تمرین وظایف خود، بھ دژخ

ھاي طوالني صلح و  نامید، با وجود دوره مي» روح ساموراي«یاسو آن را  یھ شمشیر ساموراي، كھ اي
یاسو بھ ھر فرد ساموراي حق داده بود كھ بھ محض  یھ اي. یافت صفا، كرارًا مجال خودنمایي مي

ساموراي چون شمشیري نو بھ دست . ردم طبقات پایین، سر از تن آنان جدا سازدمشاھدة جسارتي از م
شمشیرزن نامداري «: نویسد النگفرد مي. گزید آورد، بھ قصد آزمایش آن، گدا یا سگي را برمي مي

زارع فربھ . رفت تا شمشیر را بیازماید) پل مركزي یدو(باشي  شمشیر نویي یافت و بھ سوي نیھون
ي پیكر او »وار ناشي«یا » گالبي شكاف«شمشیرزن با ضربت . گذشت از آنجا مي مست و سرخوشي

را چنان از سر تا كمر بھ دو نیم كرد كھ زارع اصال متوجھ نشد و بھ راه خود ادامھ داد تا باالخره بھ 
، كھ فیلسوفان »كثیر«و » واحد«آري، اختالف میان » !حمالي برخورد و بھ دو شقة مساوي تقسیم شد

  !سخت بھ پیچ و تاب انداختھ است، چنین نتایج ناچیزي داردرا 

كرد،  افراد صنف ساموراي گذشتھ از ھنر اصلي خود، كھ عمر محدود آدمیان را بھ ابدیت تبدیل مي
آمیزي بودند كھ قانوندان ژاپني، ایناتسو  اینان فرمانبردار قوانین شرافت. ھنرھاي دیگري ھم داشتند

فضیلت، محور این قانون است و چنین تعریف . نامیده است» شیوة دالور«عني نیتوبھ، آن را بوشیدو ی
قدرت تصمیم دربارة روش كار بروفق عقل و بدون تزلزل، مردن بھ ھنگام مناسب، و «: شده است

تر بود، محاكمھ  افراد ساموراي، مطابق قوانین خود، كھ از قوانین عمومي سخت» .كشتن در وقت خود
دادن و حساب پول نگاه داشتن  داشتند؛ از وام گرفتن و وام منافع دنیوي را خوار ميامور و . شدند مي

شكستند؛ جان خود را براي ھر كس كھ از آنان بحق یاري  ورزیدند؛ بندرت پیمان مي اجتناب مي
خوردند و از آنچھ  روزي یك وعده غذا مي. زیستند انداختند؛ و با رضایت مي جست، بھ خطر مي مي
كوفتند، و  كردند، عواطف را سر مي ھر رنجي را بآرامي بر خود ھموار مي. د، خرسند بودندیافتن مي

جز وفاداري نسبت بھ . آموختند كھ ھنگام شنیدن خبر شھادت آنان، بھ شادي بپردازند بھ زنان خود مي
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دي شناختند؛ در عرف آنان، این وظیفھ از وظایف پدري و فرزن اي نمي مخدومان، براي خود وظیفھ
كشتند تا در دنیاي دیگر  بسیاري از افراد ساموراي پس از مرگ مخدوم، خود را مي. نیز شامختر بود

بھ حال احتضار افتاد، وظیفة جونشي  1651یھ میتسو، چون در  شوگون اي. ھم كمر بھ خدمت او بندند
سخني برزبان  آنكھ تو،بي پس، ھوت. توآورد را بھ یاد وزیر اعظم خود، ھوت» پیروي درمرگ«یعني 

چون امپراطور موتسوھیتو در . آورد، خود را بھ قتل رسانید، و چند تن دیگر نیز از او پیروي كردند
حتي . بھ نیاكان خود واصل شد، سردار نوگي و ھمسرش، بھ نام وفاداري، خود را كشتند 1912

  .رسیدند نمي كشي وخودداري، بھ افراد ساموراي بھترین جنگجویان روم ھم، در شھامت و سختي

موارد تجویز ھاراكیري . ھاراكیري یعني خودكشي از راه شكم دریدن بود» شیوة دالور«آخرین قانون 
داشتند و از شنیدن  چندان فراوان بود كھ ژاپنیان ھمواره براي این كار شمشیري كوتاه با خود برمي

شد و مورد مرحمت  مي اي بھ مرگ محكوم اگر مرد بلندپایھ. شدند اخبار خودكشیھا تھییج نمي
گذاشتند كھ با شمشیر كوتاھش شكم خود را، اول از چپ بھ راست و سپس    امپراطور بود، مجازش مي

،  داد، بر ھمین شیوه خورد یا تن بھ تسلیم مي اگر مردي در جنگ شكست مي. از باال بھ پایین، بدرد
جاي آن، كلمة سپوكو را بھ كار  ژاپنیان كلمة ھاراكیري را خوش ندارند و بھ. كرد ھاراكیري مي

، كھ ژاپن تسلیم فشار اروپاییان شد و لیائوتونگ را ترك گفت، چھل مرد نظامي، بھ 1895در . برند مي
، بسیاري از افسران و سربازان ژاپني 1905در جنگ . عنوان اعتراض، دست بھ ھاراكیري زدند

د ساموراي شریف از موالي خود خفتي اگر فر. خود را كشتند تا بھ اسارت ارتش روسیھ درنیایند
سپوكو، یعني آداب شكافتن شكم، یكي از اصول ابتدایي  فن. كرد دید، در مقابل خانة او خودكشي مي مي

افتاد،  ھنگامي كھ مردي بھ فكر خودكشي مي. رفت آموزش و پرورش جوانان ساموراي بھ شمار مي
ایستادند تا، پس از آنكھ  ن بود كھ باالي سر او ميورزیدند ای آخرین محبتي كھ دوستانش نسبت بھ او مي

اي زادة این تربیت یا  اعتنایي سرباز ژاپني بھ مرگ تا اندازه بي. شكم خود را درید، سرازتنش جدا كنند
  .استسنت 

ھمچنانكھ روحانیان بودایي . كرد گاھي مانند خودكشي جنبة قانوني پیدا مي در ژاپن فئودال، دیگركشي
كردند، عموم مردم، با داشتن حق  شوند، با نفوذ خود از وفور جنایت جلوگیري مي كھ بونزه خوانده مي

حق انتقامگیري، كھ موضوع نیمي از . كاستند گیري، از نیاز جامعھ بھ دستگاه مجري قانون مي انتقام
با اینھمھ، . شمرد ھاي ژاپني است، مجازات قاتل را وظیفة پسر یا برادر مقتول مي انھا و نمایشنامھداست

. یافت كشت، خود را ناگزیر از ھاراكیري مي ھرگاه فرد ساموراي براي مصالح شخصي كسي را مي
رند، ، كھ شھرتي بسزا دا»ساموراي وارستھ«یا » آسا مرد موج«وھفت رونین یعني  ، چھل1703در 

كوتسوكھ نو سوكھ را، بھ كین قتل یك تن، با اعزاز و اعتذار تمام سربریدند، سپس با وقار كامل بھ 
روحانیان سر كوتسوكھ را بھ كسانش . محلي كھ شوگون مقرر داشت، شتافتند و خودكشي كردند

  :رسانیدند و این رسید ساده را گرفتند

  :یادداشت

  یك سر: دریافتي

  و یك لفاف كاغذي 

  .شود االشعار اعالم مي ین وسیلھ وصول اقالم فوقبد

  )امضا(سایادا موگوباي 
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  )امضا(سایتو كوناي 

این واقعھ، كھ محتمال مشھورترین حادثھ و بھترین نمودار تاریخ ژاپن است، براي دریافتن روحیة 
پارسایانند، و دینداران قھرمانان آن ھنوز نزد مردم در شمار پھلوانان و . اي پرمعني است ژاپني، نمونھ

  .سوزانند بندند و بر مزارشان بخور مي ھنوز آرامگاھھاي آنان را آذین مي

سالھ، براي  وچھارسالھ بھ اتفاق برادرش، نایكي ھفده یاسو، ساكون بیست یھ در اواخر نیابت سلطنت اي
ود، بھ كشتن او عزم جزم یاسو بر پدرشان روا داشتھ ب گرفتن انتقام آزارھایي كھ، بھ نظر ایشان، اي یھ

یاسو چنان از  یھ اما اي. یاسو دستگیر و محكوم بھ مرگ شدند یھ ھنگام رسیدن بھ اردوي اي. كردند
شجاعت دو جوان بھ ھیجان آمد كھ حكم اعدام را تغییر داد و آنان را بھ ھاراكیري خواند و، بھ رسم 

طبیبي كھ شاھد . آمیز گردانید رمان رحمتسالة آنان ھاچیمارو را ھم مشمول این ف زمان، برادر ھشت
  :مراسم شكم دریدن سھ برادر بوده، منظره رابراي ما چنین وصف كرده است

: ھنگامي كھ ھرسة آنان براي مردن بھ ردیف نشستند، ساكون بھ كوچكترین برادر رو كرد و گفت
طفل پاسخ داد كھ او » .آیي خواھم مطمئن شوم كھ درست از عھده برمي اول تو شروع كن، زیرا مي«

. ھرگز عمل سپوكو راندیده است و میل دارد كھ شكمدري برادرانش را ببیند و از ایشان پیروي كند
تواني بر خود  تو ھم مي. طفلك، خوب گفتي«: آلود لبخند زدند و گفتند براردان بزرگتر با چشمان اشك

ون دشنھ را در سمت چپ شكم خود فرو او را بین خود نشانیدند و ساك» .ببالي كھ فرزند پدر ما ھستي
بھ پیش خم . یابي؟ دشنھ را زیاد فرو مبر تا مبادا بھ پس افتي حاال درمي! برادر، نگاه كن«: برد و گفت

چشمانت را باز كن، و «: نایكي نیز چنین كرد و بھ كودك گفت» .شو و زانوانت را درست جمع كن
دشنھ دراندرون تو بھ چیزي برخورد و نیروي تو  اگر. گرنھ ممكن است بھ زني محتضر ماننده شوي

كودك از یكي بھ دیگري نگریست، و » .از كار بازماند، دلیرباش و بیشتر براي شكافتن شكم بكوش
عریان ساخت و از سرمشقھایي كھ در دو طرف  چون كار آن دو پایان یافت، با آرامش خود را نیمھ

  . خود داشت، پیروي كرد

II -  قانون  

  كیفرھا - مسئولیت جمعي -قوانیننخستین 

گردید، از عرف قدیم مردم ژاپن و قوانین  دستگاه قانوني ژاپن، كھ بر محور انتقامگیري خصوصي مي
ھنگامي كھ علوم و ھنرھاي چین در ژاپن رخنھ كرد، قانون و دین . گرفت قرن ھفتم چین سرچشمھ مي

  تنچي . نیز مالزم آن بودند

این قوانین، و ھمچنین سایر قوانین دوران . مو بھ پایان آمد ل مومكار در عصر امپراطور خردسا
نشیني براي خود قوانین خاصي وضع  الطوایفي از رواج افتاد، و ھر خان امپراطوري، در عصر ملوك

  .نمودند افراد ساموراي نیز اساسًا بھ قانوني جز اوامر مخدومان خود اعتنا نمي. كرد

در بیشتر . كھ ھمة اعضاي خانواده جمعًا مسئول اعمال یكدیگر باشند، رسم بر این بود 1721تا سال 
دادند كھ ھمھ مسئولیت یكدیگر را  نواحي، ھر خانواده را جزو یك گروه متشكل از پنج خانواده قرار مي

داشت، پسران بالغ او را نیز شریك  قانون اگر دارزدن یا سوزاندن پدري را مقرر مي. بھ عھده داشتند
براي . كرد گردانید و فرزندان نابالغ را ھم، پس از رسیدن بھ سن رشد، نفي بلد مي مي سرنوشت او
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زدند، یعني متھم را مورد آزمایشھاي  اثبات گناه یا بیگناھي متھم، دست بھ مراسم ور یا اوردالي مي
قلید ژاپنیان، بھ ت. ھاي خفیف تا عصر جدید دوام آوردند شكنجھ. دادند سخت و حتي شكنجھ قرار مي

دستگاه تفتیش عقاید اروپا، گاھي براي مجازات برخي از مسیحیان، بھ كشیدن اعضاي بدن آنان 
مثال محكوم را بھ وضعي دردناك، كھ . جستند ھایي ظریفتر سود مي ولي معموال از شیوه. پرداختند مي

ود، و مجازات تازیانھ زدن كیفر تخلفات كوچك ب. كردند پیچ مي شد، طناب فرساتر مي ھر لحظھ طاقت
كیفر مرگ را ملغا ساخت و ) 756- 724(امپراطور شومو . گرفت مرگ نیز بھ جرایم بسیار تعلق مي

 -770(اما پس از او برشمار جنایات افزوده شد، و امپراطور كونین . آیین دادرسي را برشفقت نھاد
را درمنظر عام چندان بھ نھ تنھا كیفر مرگ را مجددًا برقرار ساخت، بلكھ دستور داد كھ دزدان ) 781

كردن، سربریدن، دارزدن،  خفھ: مجازات اعدام انواعي داشت. تازیانھ زنند تا بھ ھالكت رسند
: یاسو، بھ لغو دو مجازات كھنسال فرمان داد یھ اي. كردن، سوزندان، و در روغن جوشانیدن چارشقھ

بھ دو سو، بدن، او را دو شقھ  گاوھا بستند و، با راندن یكي این بود كھ محكوم را بھ دو گاو مي
بستند و از رھگذران  كردند؛ مجازات دیگر آن بود كھ محكوم را در منظر عام بھ تیري مي مي
یاسو اعالم داشت كھ وجود كیفرھاي شدید نشانة تباھي  یھ اي . خواستند كھ بنوبت بدن او را اره كنند مي

وگون یوشیمونھ با انزجار بسیار دریافت كھ ش. است) و نھ فساد مردم(و ناشایستگي دستگاه حكومت 
سال در انتظار محاكمھ در زندان  زندانھا وسایل بھداشتي ندارند، و زندانیاني ھستند كھ حتي شانزده

این شوگون روشنفكر . اند اند و در این مدت اتھامات آنان فراموش شده است و گواھان درگذشتھ خوابیده
درسي را نظم و سرعت بخشید، مجازات یك خانواده را در مقابل زندانھا را اصالح كرد، دستگاه دا

، نخستین قوانین منظم 1721جرم یكي از اعضاي آن ناروا شمرد، و سالھا كوشید تا توانست، در 
  .الطوایفي را پدید آورد عصر ملوك

III -  رنجبران  

صنایع  - قحطي - تثبیت دستمزد بھ وسیلة حكومت - آزمایشي در ملي كردن اراضي -طبقات منفصل
  وران و اصناف  پیشھ -دستي

تقسیم شده بودند، در عھد ) طبقة منفصل یا كاست(سي  مردم ژاپن، كھ در عصر امپراطوري بھ ھشت
طبقة ساموراي، طبقة صنعتگر، طبقة : الطوایفي بھ صورت چھار طبقھ یا بلكھ صنف درآمدند ملوك

غیر از این طبقات، كثیري . رفت ر بھ شمار ميتر از سھ طبقة دیگ كشاورز، و طبقة بازرگان، كھ پست
دادند و جنایتكاران و اسیران جنگي  درصد جمعیت را تشكیل مي اینان قریب پنج. نیز وجود داشتند  برده

ربایان دزدیده و فروختھ  و ھمچنین كودكاني را كھ بھ وسیلة والدینشان بھ فروش رسیده یا بھ وسیلة آدم
اعضاي این طبقھ . نیز دیرزماني دوام آورد» اتا«طبقة منفصلي بھ نام  .گرفتند برمي شده بودند، در

ناس محسوب  اجتناب و اخس قصابان و دباغان و رفتگران بودند و، بھ مناسبت مشاغل خود، پلید و قابل
  .شدند مي

رسیدند، كشتكار بودند و با جدیت تمام در  میلیون مي یشتر مردم ژاپن، كھ در عصر یوشیمونھ بھ سيب
دولت، در دورة  .كردند ميزمینھاي قابل كشت، یعني یك ھشتم سرزمین كوھستاني ژاپن، كشاورزي 

توانستند قطعات زمین  كشاورزان مي. ظمت شھرنارا، اراضي را ملي كرد و بھ كشاورزان اجاره دادع
اما، بھ فكر آنكھ سرانجام باید اراضي را بھ دولت . العمر در اختیار گیرند را مدت شش سال یا مادام

خصوصي را پس، دولت بار دیگر مالكیت . ورزیدند پس دھند، در نگاھداري و بھبود آنھا قصور مي
با وجود این . برقرار گردانید، ولي پذیرفت كھ ھر سال در فصل بھار مبلغي بھ كشتكاران كمك كند

گشت، و بھ ھمین علت، آنان از كاھلي و انحطاط مصون  كمك، زندگي كشتكاران بخوبي نمي
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كیلومتر  5،2الطوایفي زمیني بھ وسعت  مزراع بسیار كوچك بودند، و حتي در دورة ملوك! ماندند مي
روز براي حكومت  برزگر موظف بود كھ سالیانھ سي. شد مربع وسیلة معیشت دوھزار تن محسوب مي

زد، با ضربت نیزه بھ زندگیش  اگر در مدت بیگاري مختصر سستي یا غفلتي از او سرمي. بیگاري كند
 40درصد، و در قرن نوزدھم  72درصد، در قرن دوازدھم  6حكومت، در قرن ھفتم  .دادند ميخاتمھ 

برزگران كارافزارھاي . گرفت درصد محصول برزگران را بھ عنوان باجھاي گوناگون از آنان مي
  پوشیدند در زمستان جامة پست سبكي مي. بردند بسیار ساده و ابتدایي بھ كار مي

كردند و سازو برگي جز ظرفھاي برنج و چند كاسھ و قاشقھاي  ان معموال چیزي بھ تن نميو در تابست
ھایي آنچنان سست بود كھ ساختن آنھا بیش از سھ چھار روز بھ  ھاي آنان كلبھ خانھ. اي نداشتند میلھ

زان را قحطي نیز پیكرھاي كشاور. كرد ھا را با خاك یكسان مي گاه بھ گاه زلزلھ كلبھ. كشید طول نمي
كرد، دستمزد او  در عصر توكوگاوا، اگر برزگري براي دیگري كار مي. انداخت از تاب و توان مي

. با این وصف دستمزدھا سخت نازل بود. شد مانند سایر دستمزدھا ازجانب حكومت تعیین مي
 نویسد كھ در ھشت كاموچومي در كتاب ھوجوكي، كھ یكي از مشھورترین آثار ادبي ژاپن است، مي

كیوتو را تقریبًا بھ نابودي  - زلزلھ و قحطي و حریق–مصیبتھاي گوناگون  1185و 1177سال فاصلة 
ھاي اصیل نثر  ، كھ نویسنده خود شاھد آن بوده است، یكي از نمونھ1181شرح قحطي سال  .كشانید

  :پني استژا

ھاي خود را از  در ھمة والیات، مردم زمینھاي خود را رھا كردند و بھ بخشھاي دیگر رفتند، یا خانھ
ھمھ نوع دعا رواج گرفت و حتي مراسم دیني، كھ در . یاد بردند و رفتند تا در كوھھا بھ سر برند

خت درصدد برآمدند كھ اھالي پایت. …اما ھیچ یك سودي نداد. اوضاع متعارف نامعمول بود، احیا شد
گدایان در راھھا . فدا كنند، ولي كسي پرواي آنھا نداشت] براي نان[اشیاي گرانبھاي خود را یكایك 

ھمھ از گرسنگي بھ جان آمده بودند، … . افكند شدند، و بانگ مویة آنان در گوش ما طنین مي انبوه مي
! بھ ماھي رسید» ماھي بركة كوچك«و بھ مرور زمان، از بینوایي، بھ ما آن رسید كھ در قصة 

رفتند و با ابرام  عاقبت، حتي مردم ظاھر آراستھ، كھ كاله بر سر و كفش بھ پا داشتند، خانھ بھ خانھ مي
افتادي،  گاھي، در ھمان حال كھ از حركت موجوداتي چنان فلكزده بھ حیرت مي. كردند گدایي مي

ھا  سان بیشمار در زیر دیوارھاي باغھا یا كنار جادهك. آیند دیدي كھ در برابر چشمانت از پا درمي مي
سپس، بر اثر دگرگوني اجساد، . آكند مردند، و اجساد آنان جھان را از بوھاي بد مي از قحطي مي

كوبیدند و  ھاي خود را فرو مي نان خانھ مردم بي. آمد مناظري كھ چشم تاب دیدنش نداشت بھ وجود مي
توانست معیشت  اي از ساز وبرگ خانھ نمي اند كھ توده گفتھ. روختندف سازو وبرگ آن را در بازار مي
ھاي سیم و زر در میان  مشاھدة قطعات مزین بھ شنگرف یا ورقھ. یك تن را در یك روز كفایت كند

آور دیگر این بود كھ ھرگاه مرد و زني سخت بستة  نكتة بسیار اسف… . نمود ھا عجیب مي ھیمھ
داد، زیرا  ي سرشارتر و وفایي عمیقتر داشت، زودتر از دیگري جان ميیكدیگر بودند، آن كھ محبت

پرپیداست كھ ! چیزي را كھ محتمال از راه گدایي بھ دست آورده بود، بھ محبوب خود واگذاشتھ بود
شدند كھ بھ پستانھاي مادران مردة خود آویختھ  نوزاداني دیده مي. مردند والدین پیش از فرزندانشان مي

شمار كساني كھ تنھا در ماھھاي چھارم و پنجم در مركز . …آنكھ از مرگ آنان آگاه باشند بودند، بي
  . بود 42300كیوتو درگذشتند 

  : كند، بسنجید ، بھ شرحي كھ كمپفر نقل مي1691این فاجعھ را با چھرة درخشان كیوتوي 

در . مپراطوري استھا و كاالھاي ژاپن، و مھمترین شھر تجارتي ا كیوتو خزانة بزرگ ھمة فراورده
در اینجاست كھ مس را . بینیم كھ در آن چیزي ساختھ یا فروختھ نشود اي مي این شھر، بندرت خانھ

  پردازند، و بر  زنند، بھ چاپ كتاب مي كنند، پول سكھ مي تصفیھ مي
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ھا،  گمایھدر اینجا فراوانند بھترین و كمیابترین رن. بافند ھا گلھایي از زر و سیم مي گرانبھاترین پارچھ
از  -ھاي صیقلي، اشیاي گوناگون ترین حكاكیھا، ھمھ نوع ابزار موسیقي، تصویرھا و گنجھ ھنرمندانھ

ترین تیغھا و سالحھاي دیگر، و ھمچنین  ھمچون آبدیده - طال و سایر فلزات، مخصوصًا فوالد
ھ حركت ھا و ھمھ نوع بازیچھ و عروسكھایي كھ سرخود را ب باشكوھترین و خوشنماترین جامھ

مختصر كالم، . آورند، و چیزھاي بیشمار دیگر كھ ذكر نام آنھا از مجال سخن بیرون است درمي
شود، و ھر چھ در خارج در نھایت پاكیزگي فراھم آید، بھ  ھرچھ فكر بدان رسد، دركیوتو یافت مي

دار  یي كھ عھدهھا درخیابانھاي عمده، خانھ… . گیرد وسیلة ھنرمندان این پایتخت مورد تقلید قرار مي
ھایي چنان فراوان خریدار  فروش چیزي نباشند معدودند، و من بھ نوبة خود بھ اینان، كھ براي فراورده

  . نگرم یابند، با ستایش مي مي

ژاپن، ھمچنان كھ امروز در . مدتھا پیش از این زمان، صنایع و ھنرھاي چین بھ ژاپن راه یافتھ بود
مربیان غربي خود پیش افتاده است، در عصر توكوگاوا، در پرتو تھیة كاالھاي ارزان ماشیني از 

فراگرفتن ھمة ھنرھا و صنایع چین و كره، با آن كشورھا بناي رقابت گذاشت و گاھي از آنھا پیش 
. دادند ژاپنیان، مانند اروپاییان قرون وسطي، بیشتر كارھا را در محیط خانواده صورت مي. افتاد

. شدند رساندند و غالبًا بھ نام حرفة خود نامدار مي خود را از نسلي بھ نسلي ميھا فن یا مھارت  خانواده
اصناف اساسًا از استادان صنعتگر، . ژاپن، ھمانند اروپاي قرون وسطي، داراي سازمانھاي صنفي بود

 پرداختند و با ورود افراد جدید بھ صنف خود شدیدًا مخالفت كھ بیرحمانھ بھ استثمار شاگردان خود مي
صنف صراف یكي از . یافتند ورزیدند، مركب بود، و كارگران ساده بندرت در اصناف راه مي مي

كردند، بھ  پذیرفتند، قبض و سفتھ صادر مي رفت، و صرافان ودیعھ مي صنفھاي نیرومند بھ شمار مي
 ، وظایف مھم مالي جامعھ بر1636در حدود سال . دادند بازرگانان و صنعتگران و حكومت وام مي

داران بزرگ پدید آمدند و با رشك و خشم  عھدة صنف صراف افتاد، و در شھرھا بازرگانان و سرمایھ
كردند  بھ اشراف فئودال، كھ قدرت سیاسي را در انحصار خود داشتند و طالپرستي را نكوھش مي

مدد در جریان عصر توكوگاوا، ثروت سوداگران تدریجًا فزوني گرفت و سرانجام، بھ . نگریستند مي
  .ھاي امریكا و توپھاي اروپا، باعث انفجار ژاپن قدیم شد عطیھ

IV –  مردم  

طبیعت  - گلپرستي -نوشي مراسم چاي -نوشابة ساكي - آداب مردمداري - خوراك -لباس - ھا آرایھ - قامت
  ھا خانھ -باغھا - دوستي

قد . ژاپنیان، كھ اكنون در جھان سیاست بیش از اقوام دیگر اھمیت دارند، داراي قامتي كوتاه ھستند
در وصف یكي از جنگاوران بزرگ، بھ . متر است 48،1متر و قد متوسط زنان  60،1متوسط مردان 

  اند كھ قامتش  نام تامورا مارو، گفتھ

علت این كوتاھي، كمي آھك در غذاھاي ژاپني  برخي از كارشناسان علم تغذیھ برآنند كھ. رسید مي
زادة كمي شیر است، و كمي شیر معلول كمي چراگاه در سرزمین پرجمعیت ژاپن   است، و كمي آھك

زنان ظاھري ظریف و ناتوان . اي بیش نیست این نظر، مانند نظرھاي دیگر این علم، گمانھ. است
شود،  رومندي، كھ تنھا در مواقع اضطرار ظاھر ميدارند، ولي مانند مردان نیرومندند، و سبب این نی

ھاي زنان، زیبا  حركات، و ھمچنین چھره. قوت جسماني نیست، بلكھ محتمال جسارت روحي است
  .شود نماید، و بازتاب لطافت و صفاي آنان در آثار ھنري ژاپني بروشني مشاھده مي مي
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حتي در اوایل دورة عظمت . ي گوناگون بودھا ژاپن باستان، مانند كشورھاي دیگر، طالب لوازم آرایھ
كردند، بھ جامة خود عطر  ھا را سرخ مي مالیدند، گونھ كیوتو، مردان واالمقام بھ روي خود پودر مي

ھا را  زنان از قرنھا پیش با پودر چھره . بردند اي با خود مي رفتند آیینھ پاشیدند، و ھر جا كھ مي مي
حدود (وناگون، در یادداشتھاي خود موسوم بھ یادداشتھاي بالشي ش بانوي نویسنده سي. پوشاندند مي

با این كار، . ام را با آستین پوشانیدم سر را خم كردم و چھره«: گوید با آزرم مي) میالدي 991
ھاي خود  زنان سرخاب بھ گونھ» .ھاي چھره در میان بود شدن پودر و نمودار گردیدن لكھ خطرپاك

در قرن ھفدھم، . آورند كردند، و گاھي لب زیرین را بھ رنگ طال درمي گ ميمالیدند، ناخنھا را رن مي
شد؛ پانزده سبك براي آرایش  شانزده چیز، و در قرن ھجدھم، بیست چیز در آرایش زنانھ استعمال مي

تراشیدند و بھ جاي آنھا ھالل  شناختند؛ ابروھا را مي سر مي پیش سر، و دوازده سبك براي آرایش پشت
گذاشتند تا براي دندانھا، كھ با رنگ  كشیدند؛ در دو طرف پیشاني دو خال سیاه مي ل دیگر ميیا اشكا

برآوردن كاخ گیسوي بانوان در دست آرایشگران . ھایي بھ وجود آید شد، قرینھ سیاه پوشانیده مي
 تراشیدند و در عصر ھیان، اكثر مردان فرق سر را مي. گرفت كاردان از دو تا شش ساعت وقت مي

با آنكھ ریش مردان . كردند بقیة موھا را بھ ھم مي بافتند و، بدان وسیلھ، سر را بھ دو نیمھ منقسم مي
پرپشت نبود، انبوھي آن واجب بود، و كساني كھ اصال ریش نداشتند، ریش مصنوعي بر چھره 

  . باز نماندآرایي  شد تا از ریش ھاي بزرگان، بھ ھر مھمان یك موچین داده مي در خانھ. گذاشتند مي

در دورة . پوشیدند ژاپنیان عصر عظمت نارا، بھ تقلید چینیان، در زیر رداي تنگ خود شلوار مي
مردان و زنان از دو تا بیست رداي رنگارنگ روي یكدیگر . عظمت كیوتو، رداي گشاد مرسوم شد

. د صاحبان آنھا بو كرد و معرف مقام گر مي سرآستینھا رنگھاي گوناگون رداھا را جلوه. كردند برتن مي
بھ ھر یك از آستینھا زنگولھ . رسید زماني آستینھاي لباس زنانھ بھ قدري بلند شد كھ بھ زیر زانوھا مي

در روزھاي برفي و باراني، . ھا بھ صدا درآید آویختند تا چون زنان بھ خرامیدن پردازند، زنگولھ مي
ژاپنیان، در دورة . كردند ارتفاع داشت بھ پا ميمیلیمتر  25ھاي آنھا  بانوان كفشھاي چوبیني كھ پاشنھ

  توكوگاوا، چنان دركار پوشش بھ تكلف گراییدند كھ شوگونھا 

گذاري،  پس، ریش. كوشیدند تا، برخالف جریان تاریخ، مدپرستي را بھ حكم قانون متوقف سازند
و داراي آستر ھاي آرایش مو، جورابھاي كوتاه، شلوارھاي مزین و قالبدوزي شده  برخي از شیوه

این قوانین در مواردي ! لباس گماردند ابریشمین را ممنوع كردند و عسسھا را بھ بازداشت مردم خوش
. اي زدند زده، براي فرار از قوانین، دست بھ ابتكارات خردمندانھ اما مردم حماقت. جامة عمل پوشید

بھ صورت یكي از  ھاي بعد، شھوت پوشیدن رداھاي متعدد فرو نشست، و ژاپنیان در دوره
  .ترین اقوام درآمدند پوشترین و خوشپوش ساده

دادند،  توانگران روزي سھ بار لباس خود را تغییر مي. تر از ملت ژاپن نبود درگذشتھ، ھیچ ملتي پاكیزه
مردم روستایي، در فصل تابستان در وانھایي كھ  .شستند ميو فقرا، ھمچون اغنیا، ھر روز تن خود را 

در . پرداختند كردند و در ھمان حال با ھمسایگان بھ گفتگو مي ھا قرار داشت شستشو مي درخارج خانھ
رسید، خود را  درجة سانتیگراد مي 5،43زمستان، براي گرم كردن بدن، در آبي كھ حرارتش بھ 

چینیان قدیم . ي داخل شود، خوراك مردم ساده و سالم بودپیش از آنكھ تجمل بھ حیات ژاپن. شستند مي
خوراك اصلي آنان » .قومي دراز عمرند، و مردم صدسالھ در میان ایشان فراوانند«اند كھ ژاپنیان  گفتھ

برنج بود، ولي اشخاص، بھ فراخور درآمد خود، ماھي و سبزي و جلبك دریایي و میوه و گوشت نیز 
باربران . شراف و جنگجویان، كمتر كسي بھ گوشت دسترس داشتگذشتھ از ا. كردند مصرف مي

ھاي قوي بودند و  ورزیدند، داراي عضالتي محكم و ریھ ژاپني، كھ بھ برنج و اندكي ماھي قناعت مي
اما وقتي كھ بھ . روز، از ھشتاد تا صدو سي كیلومتر راه بروند توانستند، بدون زحمت، در ھر شبانھ مي

امپراطوران عصر عظمت كیوتو زاھدانھ كوشیدند  .دادندین قدرت را از دست گوشت الفت گرفتند، ا
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ولي، مردم چون گوشت را خوراكي لذید . كھ، موافق آیین بودا، كشتن و خوردن حیوانات را قدغن كنند
درت خریدن آن را داشتند، در خوردنش افراط ورزیدند؛ حق ھم داشتند، زیرا یافتند، ھر وقت كھ ق

  .كنند روند، چنان مي متوجھ شدند كھ روحانیان بودایي خود نیز، چون بھ خلوت مي

طباخان، مانند . دانستند ژاپنیان، مانند چینیان و فرانسویان، طباخي را یكي از زیباییھاي اصلي تمدن مي
شدند و، براي دفاع از دستورھاي غذایي خود،  ھاي گوناگون تقسیم مي ان، بھ نحلھھنرمندان و فیلسوف

ترتیب و كمیت . آداب غذاخوردن بھ اندازة آداب دینداري اھمیت داشت. كردند با یكدیگر مشاجره مي
برخاستن صدا از دھان زنان . ھا، و وضع بدن در مراحل متفاوت غذاخوردن، بدقت معین شده بود لقمھ

رفت كھ با بادگلو از پذیرایي میزبان  اما از مردان انتظار مي. قت خوردن یا نوشیدن ممنوع بوددر و
ھنگام صرف طعام، در برابر میزي كھ چند اینچ ارتفاع داشت، روي یك یا ھر دو پا ! تشكر كنند

 .گذاشتند آنكھ میزي در میان باشد، خوراك را روي حصیري مي نشستند، و گاھي، بي برزمین مي
زیرا چینیان از . شد معموال صرف طعام با نوشیدن جامي از شراب گرم برنج یا ساكي آغاز مي

  : گشاي حیات است تاھیتو، شاعر قرن ھفتم، آموختھ بودند كھ ساكي یگانھ مشكل

  آنچھ خردمندان ھفتگانھ،

  جستند، آن مردان اعصار كھن، مي

  .گمان ساكي بود بي

  بھ جاي آنكھ خردمندانھ

  موقر ھویدا شویم، با ھیئتي

  چھ بھتر است كھ ساكي بنوشیم،

  .مست شویم و نعره سردھیم

  چون راست است

  كھ مرگ فرجام ھمگان است،

  ایم پس بیا تا زنده

  .شادي كنیم

  درخشد، حتي گوھري كھ شب ھنگام مي

  نزد ما بیقدرتر است

  . افكند از نشاطي كھ ساكي در دل مي
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طعم، كھ بیمزگي آب جوشیده را  این برگ خوش. انگاشتند ياشراف ژاپن چاي را مقدستر از ساكي م
، 1191بھ سال . میالدي از چین بھ ژاپن آمد، اما پا نگرفت 805بار در سال  كند، نخستین عالج مي

شمردند و  در ابتدا برگ چاي را زھرناك مي. دوباره آن را بھ ژاپن آوردند، و این بار رواج كامل یافت
روي كرده و میزده  ولي روزي یكي از شوگونھا كھ در شراب ساكي زیاده .جستند از آن سودي نمي

از آن پس، ژاپنیان ارزش چاي را . شده بود، چند فنجان از آن نوشابة خارجي نوشید و حالش بھ جا آمد
ھاي كوچك چاي را بھ عنوان ھدایایي  بزرگان كوزه. سنگیني قیمت چاي بر لطف آن افزود. یافتند

كساني كھ بر این سعادت . دادند كردند و بھ جنگاوران دالور جایزه مي یگر پیشكش ميگرانبھا بھ یكد
ژاپنیان براي . خواندند تا از آن نوشابة شاھانھ سھمي ببرند یافتند، دوستان خود را فرا مي دست مي

  ، با وضع شش قانون»چایساالر«ریكیو، معروف بھ . نوشیدن آداب پیچیده و ظریفي وضع كردند چاي
نوشي یا  بایست كھ در مجالس چاي مي: نوشي را بھ صورت نوعي كار دیني درآورد ناپذیر، چاي نقض

با زدن چوبكھاي مخصوص، میھمانان را بھ چایگاه ) »آب گرم براي چاي«بھ معني (چانویو 
افزار یا محل پذیرایي  مھمان اگر در خانھ. فراخواند، و ظرف آبدست را ھمواره از آب پرنگاه داشت

سخن جز در موضوعات بزرگ و عالي . متوجھ نقصي شود، باید آرام و بیدرنگ مجلس را ترك گوید
آمیز نیست، و نباید بیش از چھار ساعت  ارزش و فریبنده و تملق مجلس چاي جاي سخنان بي. نباید راند
ر نقش قرا نوشي قوري وجود نداشت، بلكھ گرد چاي را در فنجاني خوش در مجالس چاي. طول كشد

  دادند و روي آن آب  مي

آشامید  اي مي پس، ھر یك از مھمانان جرعھ. گردانیدند ریختند و فنجان را دست بھ دست مي جوش مي
نوشید،  وقتي كھ آخرین مھمان بازپسین جرعة چاي را مي. كرد و بدقت لبة فنجان را با دستمال پاك مي

ا موشكافي، جنس و نقش و نگار آن را گردانیدند، بھ این قصد كھ، ب باردیگر فنجان را دور مي
سازان ھمواره در ظرافت فنجانھا و  نوشي سبب گردید كھ چیني بھ این ترتیب، مراسم چاي. كنند معاینھ
  .شودھاي ظریفتر اھتمام ورزند، و آداب ژاپني با وقر و لطف و صفا مقرون  كاسھ

نوشي را وضع كرد، برگلھا  ریكیو چایساالر، ھمچنانكھ آداب چاي. گلپرستي نیز در ژاپن رواج داشت
خواھد بھ دیدن گلھاي داوودي او  یوشي مي چون شنید كھ ھیده. نیز بھ اندازة فنجانھاي چاي ارج نھاد

منظور كھ آن یكي، بدون نظیر و رقیب، در ھاي باغ را جز یكي از میان برد، بدان  برود، ھمة شكوفھ
ھاي پانزده و  نوشي در سده آرایي ھمراه با آداب چاي فن گل !بدرخشدمقابل چشمان شوگون مخوف 

آموختند كھ  استادان گلشناس بھ زنان و مردان مي. شانزده تكامل یافت و در سدة ھجده ھنري مستقل شد
تحسین گل كافي : گفتند مي. ھاي خود را با آن بیارایند چگونھ در باغھا گلبوتھ برویانند و چگونھ خانھ

برگ و شاخھ و ساقة آن زیبایي بیابیم، جمال ھزار گل را در یك گل ببینیم، و گلھا را نھ  نیست، باید در
بھ مرور ایام، چاي و گل و شعر و . تنھا از روي رنگ، بلكھ از لحاظ خطوط و اشكال ھم بسنجیم

  .رقص ضرورتھاي زندگي زنان اشرافي ژاپن شد

ستایند و شكفتن و بالیدن گلھا را  لي گل را ميبا شوقي دیني و غیرتي م. گلپرستي آیین ژاپنیان است
ھاي گیالس، ھمة  توان گفت كھ در ماه فروردین، با پدیداري شكوفھ مي. گیرند بدقت زیر نظر مي

 پرور ھاي گیالس كشند و حتي بھ زیارت خطھ ژاپنیان یكي دوھفتھ براي تماشاي آنھا دست از كار مي
در ژاپن بھ میوة درخت گیالس اعتنایي ندارند، بلكھ شكوفة آن را، كھ عالمت ممیز  .شتابند مي

روند، در راه  گاه محكوماني كھ بھ سوي قتلگاه خود مي. پرستند جنگجویان فداكار این كشور است، مي
گوید كھ دختري براي بردن آب بھ سر چاه  شعر مشھوري ميبانو چیو در قطعھ . كنند تقاضاي گل مي

اند؛ براي آنكھ پیچكھا را نشكند،  شده در آنجامشاھده كرد كھ دلو و ریسمان و پیچكھا بھ ھم بافتھ. رفت
كنھ قلب انسان ھرگز بھ «: تسورایوكي شاعر گفتھ است! از چاه دور شد و از جاي دیگر آب آورد

  تراود، اما در  بیرون نمي
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این سخن ساده از سترگترین اشعار ژاپني است، » .كنند روستاي من گلھا، مانند پیش، عطربیزي مي
گاه  ھیچ قومي ھیچ. زیرا نگرش یك ملت و یكي از استنتاجات نادر فلسفھ را در قالبي زیبا ریختھ است

اخالصي در ھیچ سرزمیني مردان و زنان با چنین . مانند ژاپنیان بھ طبیعت مھر نورزیده است
اند، و  آفریني نپرداختھ اند، با چنین دقتي بھ باغ ھاي طبیعي زمین و آسمان و دریا را پذیرا نشده جلوه

از دیدگاه ژاپنیان، لزومي ندارد كھ شاعراني . اند اینچنین از گیاھان نگاھداري و پرستاري نكرده
در ژاپن . ا را بازگو كنندھ رمانتیك چون روسو و وردزورث بیایند و رفعت كوھھا و جمال دریاچھ

گفت كھ  اسكار وایلد مي. گل و گلدان، و شعري خالي از وصف طبیعت وجود دارد اي بي بندرت خانھ
بر ھمین شیوه، امریكا باید با ژاپن از در . انگلیس نباید با فرانسھ بجنگد، زیرا نثر فرانسھ عالي است
  .تشنة زیبایي نیز ھست صلح درآید، زیرا این ملت ھمچنانكھ گرسنة قدرت است،

اما در این مورد نیز ژاپنیان آنچھ . فن باغپروري، ھمراه آیین بودایي و چایكاري، از چین بھ ژاپن آمد
دیدند و  ژاپنیان در عدم تقارن، زیبایي مي. از طریق تقلید گرفتند، با نیروي خالق خود دگرگون ساختند

نھادند و از  ھا را در گلدان مي ریشة درختان و بوتھ. یافتند در شگفتیھاي اشكال بدیع، لطفي خاص مي
پرورانیدند  كردند و، با طنزي شیطاني و شوقي سركش، آنھا را چنان مي رشد طبیعي آنھا جلوگیري مي

كھ بھ صورتھایي غریب درآیند و، در محیط آرام باغ، ھمانند اشجار بادخورده و تابدار طبیعت 
ھایي  كاویدند تا صخره ھاي پرشیب كشور خود را مي فشانھا و كنارهھاي آتش دھانھ. طوفاني ژاپن گردند

آیند یا در طي قرنھا، بھ دست امواج صبور، اشكال  را كھ بر اثر آتشھاي نھاني بھ صورت فلز در مي
ساختند، مسیر رودھاي ھرز را تغییر  دریاچھ مي. گیرند، مشاھده كنند درھم شگرف بھ خود مي

داشتند و، در ھمة این كارھاي  آید، روي رودھا برپا مي ت طبیعي بھ نظر ميدادند، پلھایي كھ سخ مي
  .گذاشتند گراییدند، و ھم براثر گذشتگان گام مي جویي مي مطبوع، با طمأنینھ بھ تازه

. بنیاد، اما زیبا بود ھا سست خانھ. دادند كساني كھ جا و وسیلھ داشتند، خانة خود را بھ باغي پیوند مي
ھاي چوبي كاملي  با این وصف، درودگران، خانھ. كرد ھاي مرتفع ممانعت مي ختن خانھزلزلھ از سا

ھا پرده، نیم تخت،  در این خانھ. ساختند، در عین سادگي و زیبایي، از لحاظ معماري، بیھمتا مي
طاقچھ را . تختخواب، میز و صندلي، وسایل تجمل و خودنمایي، قاب تصویر، و مجسمھ وجود نداشت

دادند،  اي خوش نقش زینت مي آراستند، دیوارھاي اطاق را با تصویري كاغذي یا كتیبھ گلي مي با شاخھ
لوازم اطاقھا منحصر بھ پشتي و رحل و گنجة كتاب، و . كردند و كف اطاقھا را با حصیري مفروش مي

اي چنین محقر  خانوادة ژاپني در خانھ. داشت، بود اي كھ لحافھا و تشكھا را از انظار مخفي مي نیز قفسھ
برد و، در میان طوفانھاي جنگ و انقالب و فساد سیاسي و  یا در كلبة روستایي محقرتري بھ سر مي

  . بخشید كشمكش دیني، حیات و تمدن جزایر مقدس را استمرار مي

V -  خانواده  

  عشق - گیشا - اخالق جنسي -كودكان - وضع زن - اقتدار پدر

العادة پدر در  اقتدار فوق. در شرق، بیش از غرب، باید منشأ حقیقي نظام اجتماعي رادر خانواده جست
ماندگي جامعھ نبود، بلكھ نشانة رجحان حكومت خانوادگي بر  ژاپن و سایر كشورھاي شرقي نشانة پس

م نبود، و حكومت داراي سازماني منظ. كرد شرق كمتر از غرب بر فرد تكیھ مي. حكومت سیاسي بود
آنچھ مورد توجھ جامعھ بود، آزادي خانواده بود، . ورزید از این رو خانواده بر افراد خود سلطة تام مي

رفت، و آنچھ  خانواده واحد اقتصادي تولید و واحد اجتماعي انتظامات بھ شمار مي. نھ آزادي فرد
داراي قدرتي قاھر بود، ولي پدر . اھمیت داشت بقا و توسعة خانواده بود، نھ توفیق و پیشرفت فرد
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توانست عروس یا داماد خود را از خانة خود  مي. قدرت او رنگي طبیعي و ضروري و انساني داشت
توانست فرزندان را بھ گناه بیعفتي یا جرم بزرگ دیگر بكشد؛  بیرون كند و نوادگان را نگاه دارد؛ مي

مرد . و، با اداي یك كلمھ، ھمسر خود را طالق دھد بفروشد؛داران  داران یا روسپي كودكان را بھ برده
خیانت شوھر را نسبت . گرفتند ھاي متعدد مي گزید، اما مردان طبقات باال متعھ متعارف یك زن برمي

ژاپن شد، نویسندگان ژاپني شكایت كردند كھ این  وقتي كھ مسیحیت داخل. شمردند اھمیت مي بھ زن بي
  .زند آورد و آرامش خانوادگي را بر ھم مي كاري را در شمار معاصي مي گري و زنا دین متعھ

در میان . ھاي بعد داشتند ھاي ابتدایي وضعي بھتر از زنان دوره در ژاپن نیز مانند چین، زنان دوره
در دورة عظمت كیوتو، زنان در حیات اجتماعي و ادبي . شوند امپراطوران كھن، شش زن دیده مي

دار نقشھایي بزرگ و شاید درجة اول بودند؛ و شاید بتوان گفت كھ در زناكاري بر  كشور عھده
نویسد كھ  شونوگان مي بانوسي. فروختند گرفتند و عفت خود را بھ ستایشي مي شوھران خود پیشي مي

اما در راه دختري رھگذر دید و براي . ي معشوق خود بفرستداي برا خواست، با قاصد، نامھ جواني مي
دانم  نمي«: افزاید طبع چنین مي این نویسندة ظریف. اینكھ بھ او عشق ورزد، از ارسال نامھ غافل شد

وقتي كھ قاصد نامة عطرآگین جوان عاشق را نزد معشوق برد، آیا با مشاھدة مرد میھماني كھ در 
در ژاپن، پس از استقرار سلطة جنگیان » !دادن نامھ بھ تردید افتاد یا نھ حضور بانو بود، در تحویل

فئودال و در جریان تناوب آرامشھا و بحرانھاي طبیعي و اجتماعي، تفوق مرد بر زن استوار شد، و 
از آن . فرمانبرداري از پدر، شوھر، و پسر: مردان زنان را از سھ نوع فرمانبرداري ناگزیر كردند

  درت چیزي جز آداب مردمداري بھ زنان آموختند و خیانت آنان را با مرگ پس مردان بن

. توانست او و یارش را بیدرنگ بكشد یافت، مي اگر شوھري ھمسر خود را خائن مي. كیفر دادند
یاسوي زیرك مقرر داشت كھ اگر شوھر زن خائن خود را بھ قتل رساند ولي از كشتن یارش  یھ اي

جو را  دھد كھ زنان پرگو یا عربده كن فیلسوف بھ شوھران اندرز مي اك. است القتل درگذرد، خود واجب
سپارد كھ در مقابل شوھران ھرزه و وحشي، نرمي و مھرباني را  طالق دھند، اما بھ زنان مي

. براثر ادامة این تعالیم خشن، زن ژاپني فعالترین و مطیعترین و باوفاترین زن عالم شد. مضاعف كنند
اند كھ آیا غرب نباید از نظام اجتماعیي كھ چنین زنان  ارھا بھ این پرسش رسیدهجھانگردان ب

  بزرگواري پرورده است، سرمشق گیرد؟ 

ژاپن، در عصر درخشش سامورایھا، برخالف رسم مقدس و دیرینة اكثر كشورھاي شرقي، مردم را 
برانبوھي جمعیت افزوده  چون شمار جمعیت باال رفتھ و. انگیخت بھ تولیدمثل و تكثیر جمعیت برنمي

. آوردند كردند و بیش از دو فرزند نمي سالگي زناشویي نمي شده بود، افراد طبقة ساموراي پیش از سي
اگر زني از زادن قاصر . پروا بودند با این وصف، عموم مردم در ھمسرگزیدن و فرزند آوردن بي

قط صاحب اوالد اناث بود، پدر، براي اي ف اگر خانواده. توانست او را از خود براند بود، شوھر مي
خانواده . دختران از بردن ارث ممنوع بودند. گزید حفظ نام و میراث خود، پسري را بھ فرزندي برمي

زیرا نظام دولت . بایست اخالق چیني را، كھ بر انقیاد فرزند از پدر استوار بود، بھ كودكان القا كند مي
در قرن ھشتم، ملكھ كوكن فرمان داد كھ . ادة انقیاد فرزندان بودوابستة نظم خانواده، و نظم خانواده ز

اي از كتاب تقواي فرزندي فراھم آورد و شاگردان مدارس ایالتي یا دانشگاھھا  ھر خانواده نسخھ
ھمة ژاپنیان، مگر فرد ساموراي كھ پاسداري از خداوندگار خود را . مطالب آن را بدرستي بیاموزند

اي كھ افراد را بھ  حتي رابطھ. دانستند ، تقواي فرزندي را فضیلت اعال ميشمرد برترین وظیفھ مي
پیش از آنكھ غرب در ژاپن رخنھ . شد داد نوعي عالقھ و انقیاد فرزندي محسوب مي امپراطور پیوند مي

كند و، با مفھوم آزادي فردي، سنن ژاپن را در ھم شكند، مبناي اخالق مردم ساده چیزي جز این 
مسیحیت نتوانست در این جزایر پیشرفت كند، زیرا انجیل، برخالف انتظار . نبود فضیلت سترگ

  . ورزید كھ انسان باید از پدر و مادر خود بگسلد و بھ ھمسر خود بپیوندد ژاپنیان، اصرار مي
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صرف نظر از فرمانبرداري و وفاداري، فضایل اخالقي كمتر از آنچھ در اروپاي كنوني مورد احترام 
عفت مطلوب بود، و برخي از دوشیزگان طبقات باال ھرگاه بكارت خود را در . شد ت مياست مراعا

مشھورترین داستان . روزي نبود اما یك لغزش واحد مرادف تیره. كردند دیدند، خودكشي مي خطر مي
ژاپني، گنجي مونوگاتاري، بھ منزلة حماسة بیعفتي اشرافي است، و معروفترین مقاالت ژاپني، یعني 

. آموزد شوناگون، جاي جاي، درس آداب معصیت را بھ خواننده مي اشتھاي بالشي، اثر بانوسيیادد
شمردند، و شبھا ھزاران مرد، كھ  شھوت جنسي را مانند گرسنگي و تشنگي امري طبیعي مي

  شوھراني محترم نیز در 

محلھ، پانزده ھزار ھاي آشفتھ و آراستة این  در خانھ. آوردند توكیو روي مي» محلة گل«یوشیوارا یا 
ھاي بزك كرده و لباسھاي زیبا،  روسپي، كھ تربیت خاص یافتھ بودند و جوازكار داشتند، با چھره

  .ھا نشستھ و آماده بودند كھ مردان ناشاد را بپذیرند، و بخوانند و برقصند و با آنان درآمیزند پنجره پشت

، و »شخص«مركب است از شا، در معني كلمة گیشا . از میان اینان، گیشاھا ارزش بیشتري داشتند
ورزي  گیشاھا، مانند زنان ھتایراي در یونان باستان، در فن عشق. »مھارت در نمایش«گي، در معني 

، در سال )1836-1787(ناري  یھ شوگون اي. آمیختند و ادب دست داشتند و شھوتراني را با شعر مي
، برضد زنان گیشا فرماني 1822و سپس، در ، حمامھاي مختلط رامایة فساد دانست و در بست 1791

زني خواننده كھ با ظاھر مجلل در «: در این فرمان، گیشا چنین وصف شده است. خشن صادر كرد
از آن پس این زنان، مانند » .پردازد مھمانسرا، بھ عنوان سرگرم ساختن مھمانان، بھ كاري دیگر مي

ھا را آكنده  ھاي كنار جاده ي روستاھا و میكدهھا كھ در زمان كمپفر چایخانھ» دختركان بیشماري«
ھا ھمچنان گیشاھا را براي رونق ضیافتھاي خود  با اینھمھ، خانواده. بودند، در شمار روسپیان درآمدند

براي تربیت گیشا مدارسي بھ نام كابورنجو وجود داشت، و وظیفة تعلیم بر عھدة . كردند دعوت مي
شد و معلمان و شاگردان ھنرھاي  نوشي برپا مي چاي  ھا، مجلس رسھگاھي، در مد. گیشاھاي سالدار بود

ھاي تنگدستي كھ از عھدة نگاھداري دختران خود  خانواده. دادند جذاب خود را براي مردم نمایش مي
در ژاپن، صدھا داستان . گرفتند فرستادند و پولي مي آمدند، آنان را بھ شاگردي نزد گیشاھا مي برنمي

اند، نوشتھ شده  كھ محض نجات خانوادة خود از گرسنگي در سلك گیشاھا در آمده دربارة دختراني
  . است

زمین بیسابقھ نیست، ولي  دھد، اساسًا در مغرب گیشاپروري ژاپني، با آنكھ ناظران بیگانھ را تكان مي
مطمئنًا اكثر دختران ژاپني، در زمینة عفت، از . البتھ جمال و صداقت و صفاي بیشتري دارد

كنند، و  ژاپنیان، با وجود این مراسم علني، با نظم و عفاف زندگي مي. شیزگان غربي عقب نیستنددو
گردد، باز لطیفترین عشقھا در بین آنان پدید  گرچھ معموال زناشویي ژاپني بر محور عشق استوار نمي

خوریم كھ  ني برميھم در ادب خیالپرور، و ھم در تاریخ كنوني ژاپن، كرارًا بھ پسران و دخترا. آید مي
. كنند شوند، بھ امید وصل ابدي، خودكشي مي چون، براثر مخالفت والدین، موفق بھ وصال زمیني نمي

رود، ولي اشعار عشقي بسیار ساده و عمیق و لطیف  عشق، موضوع عمدة شعر ژاپني بھ شمارنمي
  :نایاب نیست

  كاش امواج سفیدفام و دوردست ! اوه

  دریاي آیسھ

  گل بودند،
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  آوردم من گردشان مي تا

  .كردم و بھ عشق خود پیشكش مي

    

  

  گیشاھا

شاعر بزرگ، تسورایوكي، ھمچنانكھ شیوة اوست، با آمیختن عواطف خود و طبیعت، داستان عشق 
  :گوید  رانده شدة خویش را در چھار مصراع باز مي

  … . گویي كھ چیزي چون گل گیالس زودگذر نیست مي

  ارماما من ساعتي را بھ یاد د

  - كھ گل زندگي با یك كلمھ پژمرد

  . وزید بادي ھم نمي
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VI -  پارسایان  

  شكاكان  - روحانیان - تحول آیین بودایي - دین در ژاپن

ھمان شوري كھ بھ شكل میھندوستي و عشق فرد یا بھ صورت دوستي پدر و مادر و فرزند و جفت و 
قدرتي جھانگستر بجویند و بدان بیاویزند انگیزد كھ در این جھان  كند، ژاپنیان را برمي تجلي مي  وطن

و، از این رھگذر، بھ زندگي خود ارزشي كھ از ارزش یك فرد واالتر و از یك عمر پایدارتر است 
كاوند، و نھ مانند كاتولیكھاي  نھ مثل ھندوان عمیق و ژرف. رو ھستند ژاپنیان دینداراني میانھ. ببخشند

با این وصف، بیش . دیني اروپا، غیرت دین دارند اصالح رنجكش قرون وسطي یا قدیسان مبارز دورة
اي  از ھمسایگان شكاك خود در آن طرف دریاي زرد، در بند زھد و عبادت، و پابند فلسفھ

  .فرجامند خوش

اما . كرد آیین بودا، وقتي كھ بھ ژاپن رسید، از ابر بدبیني پوشیده بود و آدمیان را بھ مرگ دعوت مي
ژاپن دگرگوني پذیرفت و داراي خدایان نگھبان و مراسم خوشایند و جشنھاي بزودي در زیر آسمان 

آیین . البتھ از دوزخ و دیو نیز محروم نماند. آمیز و بھشت آرامبخش شد پرسرور و سفرھاي بھجت
بودایي ژاپن بھ یكصد و بیست و ھشت دوزخ متفاوت، و یك دنیا براي پارسایان و یك دنیا براي 

شود و شاخ و چنگال و نیش و  این دیو، اوني خوانده مي. ك دیو متعین معتقد استدیوان، و ھمچنین ی
خورد و از زنان كام  برد و مردان را مي اي در شمال خاوري بھ سر مي بیني پھن دارد و در دیار تیره

 ستوه، یعني بوداھاي بالقوه، كھ خود براثر زندگیھاي پاك مكرر اي بودي از طرف دیگر، عده. گیرد مي
توانند اندك فیضي ھم بھ بشر برسانند، وجود دارند، و ھمچنین خدایاني  اند و مي بھ فیوض عظیم رسیده

مؤمنان در مقابل مذبح یا . یابند بشریت را در مي - كھ مشابھ مسیح است - مھربان مانند كوانون و جیزو
صورت  دینداري را بھ خواندند، ولي عبادت مھم آنان مشتمل بود بر مراسم دلپذیري كھ معبد دعا مي

مؤمن اگر . آورد كاري سرورآور، و زھد را بھ شكل نمایش مدھاي زنانھ و بازیگوشیھاي مردانھ درمي
شد، یا  خواند، پاك و مطھر مي ایستاد و دعا مي در زمستان مدت یك ربع ساعت در زیر آبشاري مي
  اگر براي زیارت اماكن مقدس فرقة خود از جایي بھ 

آیین بودایي ژاپني منقسم . یافت برد، بر دولت فالح دست مي از زیبایي طبیعت لذت ميكرد و  سفر مي
فرقة ذن، براي تحقق شخصیت انسان، آرام و آھستھ بھ ذن یعني مراقبھ : ھاي متفاوت بود بھ فرقھ

قانون «فرقة نیلوفر بھ پیروي نیچیرن، كھ طبعي آتشین داشت، فالح را در آموختن . پرداخت مي
فرقة . توان بھ لقاي شخص بودا نایل آمد فرقة روح معتقد بود كھ با نماز و روزه مي. دید مي» نیلوفر

، بھ قصد »كلمة حق«دانست، و فرقة شینگون یا فرقة  سرزمین پاك، ایمان را براي رستگاري كافي مي
شمند و برد و امیدوار بود كھ در تربت مطھر كوبودایشي، دان نجات خود، بھ دیر كویاسان روي مي

  .پارسا و ھنرمند بزرگي كھ در قرن نھم این فرقھ را تأسیس كرد، بھ خاك سپرده شود

با مسالمت ژاپن را فرا . بر روي ھم، آیین بودایي ژاپني یكي از خوشترین آیینھاي اساطیري بشر بود
ودا را با بھ معابد دین شینتو راه یافت و ب. گرفت و در دستگاه االھي ژاپن جایي براي خود باز كرد

ھاي نخستین، فداكار و دانشمند ورئوف بودند  دین پیشگان بودایي، در سده. خدا آماتراسو یكي گردانید
كشیدند و  برخي از آنان پیكر مي. و ادب و ھنر ژاپن را سخت زیر نفوذ گرفتند و بھ پیش راندند

ر بودایي و ادب چیني، ساختند، وبعضي در علم و ادب دست داشتند و با ترجمة دقیق آثا مجسمھ مي
اما بعدًا، براثر توفیق و رفاه، بھ كاھلي و حرص . فرھنگ ژاپني را سخت برانگیختند و بارور كردند

و فساد دچار آمدند، و حتي بعضي از آنان چنان از بودا دور شدند كھ براي تحصیل قدرت سیاسي بھ 
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نان را بھ صورتھایي مضحك روي از این جھت است كھ حكاكان ژاپني آ. گردآوردن سپاه پرداختند
با اینھمھ، دین پیشگان بودایي بزرگترین نیاز مردم را، كھ ھمانا نیاز بھ . اند عاج یا چوب نقش كرده

رغم فقر  از این رو، بازاري پررونق داشتند و ثروت آنان، علي. آوردند امید تسالبخش است، برمي
سالھ بھ چھل معبد،  دادند كھ اگر مرد چھل طمینان مياینان بھ مؤمنان ا. مردم، قرن بھ قرن افزونتر شد

سالھ بھ شصت معبد پول دعا بدھد، ده سال برعمرش  و مرد پنجاه سالھ بھ پنجاه معبد، و مرد شصت
در دورة توكوگاوا، راھبان بھ افراط  .ماند ميمیرد كھ از دینداري باز  افزاید؛ و ھر كس ھنگامي مي مي

و مقامات دیني را بھ مزایده  آمیختند، ميگرفتند، با ھمجنس  پرده معشوقھ مي نوشیدند، بي باده مي
  .فروختند مي

  شوگونھا بھ آیین كنفوسیوس. بودایي قدرت خود را از دست داد در قرن ھجدھم، آیین

متفكراني مانند ایچیكاوا و . مابوچي و موتو اوري براي بازگردانیدن دین شینتو جنبشي كردند. گراییدند
ایچیكاوا با تھور اعالم داشت كھ اخبار . آراي ھاكوزكي عقاید دیني را مورد نقد عقلي قرار دادند

تبار تاریخي نیستند، و كتابت حداقل ھزار سال پس از ایجاد جزایر و خلق مردم ژاپن شفاھي داراي اع
ھمچنین ابالغ كرد كھ خانوادة سلطنتي ژاپن صرفًا براي حفظ قدرت . بھ دست خدایان پیدا شده است

سیاسي، خود را بھ خدایان بستھ است، حال آنكھ انسان زادة خدایان نیست، بلكھ بھ احتمال بسیار از 
یابیم كھ تمدن ژاپن قدیم نیز، مانند بسیاري از تمدنھاي  از آنچھ گذشت در مي. نسل جانوران است

  .دیگر، با دین آغاز شد و بھ فلسفھ انجامید

VII -  اندیشمندان  

سخني در آموزش و  - كن كایبارا اك -دین دانشوران -انتقاد از دین -آمدن فلسفة كنفوسیوس بھ ژاپن
 - ایتوتوگاي -ایتوجینساي - اسپینوزاي ژاپن -ھاي مخالف نحلھ - ذتنظري دربارة ل -پرورش

  موتو اوري - مابوچي -جنگ دانشوران - اوگیوسوراي

طور كھ آیین بودا، ششصدسال پس از ورود بھ چین،  ھمان. فلسفھ، ھمچون دین، از چین بھ ژاپن رفت
دوم آن در چین، با  راه ژاپن پیش گرفت، فلسفة كنفوسیوس ھم، چھارصد سال بعد از شروع دورة

وا، كھ بھ  در اواسط سدة شانزدھم، فوجیوارا سیگ. ھیئتي كھ عصر سونگ بھ آن داد، بھ ژاپن رسید
یكي از مشھورترین خاندانھاي ژاپن تعلق داشت و چندي تعلیم رھبانیت گرفتھ بود، بھ فكر افتاد كھ بھ 

، مسافرت بھ چین ممنوع 1552در چون، . مند شود چین برود و از خردمندان بزرگ آن سامان بھره
در یكي از مھمانسراھاي . شده بود، روحاني جوان درصدد برآمد تا با كشتي قاچاقچیان بھ چین شتابد

وا چون دریافت كھ این  سیگ. خواند بندر بھ جواني برخورد كھ بھ بانگ بلند كتابي بھ زبان ژاپني مي
این «: وس است، سخت شادمان شد و گفتكنفوسی» آموزش بزرگ«كتاب حاوي نظر چوشي دربارة 

ھایي  اي از این كتاب و نسخھ پس از جستن فراوان، نسخھ» .ام ھمان چیزي است كھ مدتھا جویایش بوده
از برخي دیگر از آثار فلسفي عصر سونگ بھ دست آورد، و چنان مستغرق آنھا شد كھ سفر چین را 

وان، كھ فیلسوفان چین را زادة دنیاي فكري در ظرف چند سال، گروھي از شاگردان ج. از یاد برد
یاسو رسید، و وي خواستار دانستن فلسفة  یھ آوازة او بھ گوش اي. شمردند، دور او را گرفتند جدیدي مي

متفكر آزاده، كھ آرامش حجرة خود را سخت دوست . وا را نزد خود خواند كنفوسیوس شد و سیگ
  وا  ھمة جوانان بیداردل بھ سیگ. خود فرستاد داشت، یكي از شاگردان ھوشمند را بھ جاي مي
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آنان  ولي ھراس. كیوتو ھراسیدند و بھ شكایت گفتند كھ تعلیم دادن حق كسي جز روحانیان مؤمن نیست
  .زایل شد 1619وا در  بامرگ ناگھاني سیگ

نخستین . تیاسو فرستاده بود، بیش از او نام و اقتدار یاف یھ وا نزد اي ھایاشي رازان، شاگردي كھ سیگ
شوگونھاي توكوگاوا بھ ھایاشي رازان توجھ نمودند و وظیفة رایزني و تنظیم طرحھاي عمومي خود 

اشراف ھم از او . در مجالس درس رازان حضور یافت 1630میتسو در سال  یھ اي. را بھ او واگذاشتند
شوق آورد كھ آنان رازان بزودي چنان شنوندگان خود را نسبت بھ فلسفة چیني بر سر . پیروي كردند

اي  بھ زعم او، االھیات مسیحي آمیزه. را از اخالق بودایي و مسیحي بھ اخالق سادة كنفوسیوس كشانید
اي است انحطاطي كھ اخالق ملت ژاپن را تھدید  است از اوھام باورنكردني، و آیین بودایي نظریھ

یدار و گذران است؛ با فریبھاي خود، گویید كھ این دنیا ناپا شما، اي روحانیان، مي«: گفت مي. كند مي
دارید؛ و وظایف و محاسن را بھ دست غفلت  مردان رابھ فراموش كردن مناسبات اجتماعي وا مي

راه انسان پر از معصیت است، و بنابراین پدر و مادر و : دارید شما بھ مردم اعالم مي. سپارید مي
گویم كھ بسیار  من بھ شما مي. ود را بجوییدفرادستان و فرزندان خود را ترك بگویید و فالح فرد خ

تحقیق كردم و در ھیچ جا براي انسان راھي جز وفاداري نسبت بھ فرادست و اخالص نسبت بھ پدر و 
كھ حریق بزرگ توكیو روي داد، با صدھزار تن  1657رازان عمري دراز كرد و در » .مادر نیافتم

اما او سري . دویدند و او را از خطر آگاھانیدند بھ ھنگام حریق، شاگردانش. دیگر بھ ھالكت رسید
او . چون شرار آتش اطرافش را فرا گرفت، تخت رواني خواست. جنباند و بھ مطالعة كتاب ادامھ داد

مانند ھزاران تن شب را . را برتخت روان نھادند و، ھمچنانكھ غرق مطالعھ بود، از خانھ بیرون بردند
  .خورد و سھ روز بعد جان داد در زیر ستارگان سپري كرد و سرما

سال بعد موروكیوزو، كھ یكي از پرشورترین متفكران كنفوسیوسي . طبیعت فقدان او را جبران كرد
وي در جواني شبي را در زیارتگاه میچیزانھ بھ دعا گذرانید، خود را در كنف . ژاپن است، برخاست

با عزمي جزم راه دانش را  بود،صر او حمایت خداي دانش قرار داد و، درست مانند اسپینوزا كھ معا
  :برگزید

  .ھر روز در ساعت شش برخواھم خاست و ھر شب ساعت دوازده خواھم آرمید

  …. باشم، بیكار نخواھم نشستناپذیر  جز ھنگامي كھ گرفتار مھمان یا بیماري یا گرفتاریھایي اجتناب

  .سخن بھ دروغ نخواھم گفت

  از كلمات یاوه حتي نسبت بھ زیردستان پرھیز خواھم كرد،

  . میانھ رو خواھم بود در خورد و نوش

  .آنكھ خرسند سازم، از میان خواھم برد اگر امیال شھوي سربرآرند، آنھا را، بي

ھتمام خواھم ورزید كھ از عدم تمركز و شتاب بسیار ا. گرداند ارزش مي اندیشة پریشان، خواندن را بي
  .مصون مانم

  .جویاي پرورش خودخواھم بود و نخواھم گذاشت كھ میل بھ شھرت و جاه، آرامش فكرم را بزداید
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  .این قوانین را بر دل خود رقم خواھم زد و در رعایت آنھا خواھم كوشید

  . خدایان مرا گواه باشند

گیر نبود، بلكھ مانند گوتھ، با نظري باز، براي ساختن و پرداختن  گوشھبا این وصف، كیوزو مبلغي 
  :شد شخصیت خود با جریان عالم ھماھنگ مي

. رسد ولي مرد برتر از آمدن دوستان خود بھ شادي مي. اي است، و نیكوست عزلت براي خود شیوه
اینچنین خود را تھذیب باشد، باید  ھر كس كھ جویاي دانش. شود انسان از معاشرت دیگران مھذب مي

شود و بھ گناه  اما اگر خود را از اشیا و اشخاص دور نگاه دارد، از راه بزرگ منحرف مي. كند
بوداییان، با آنكھ خود را از روابط … . راه خردمندان از زندگي روزانھ بركنار نیست… . افتد مي

توانند محبت را از خود دور  د، نميانساني دور گرفتند و رابطة خادم و مخدوم و پدر و پسر را گسیختن
خدا را چیزي دور از خود مپندار، … . جستجوي سعادت اخروي ھمانا خودپرستي است… . دارند

  . بلكھ او را در قلب خودبجوي، زیرا دل جاي خداست

ولي او را از زمرة . كن در میان نخستین اندیشمندان كنفوسیوسي ژاپن ازھمھ گیراتر است كایبارا اك
سبب كھ، مانند گوتھ و امرسن، دانش خود  برند، بدین دانند، بلكھ جزو مفاخر ادب نام مي فیلسوفان نمي

ز حرفة طبابت بھ فلسفة كن، مانند ارسطو، فرزند یك پزشك بود و ا اك. كرد را با الفاظ زیبا بیان مي
تجربي دقیقي گرایید و، با وجود مشاغل اجتماعي گوناگون، توانست بزرگترین دانشمند زمان خود 

برخالف فیلسوفان . گذشت، او را در سراسر ژاپن نامدار گردانید كتابھاي او، كھ از یكصد مي. شود
ت، و قلم او چنان ساده بود كھ ھمھ نگاش نوشتند، بھ ژاپني مي ژاپني معاصر خود كھ بھ چیني كتاب مي

ھر چند كھ دانش وسیع و آوازة بلند داشت، غرور نویسندگي را با فروتني یك . كردند فھمش مي
كرد،  اند كھ روزي در یك كشتي، كھ در سواحل ژاپن سیر مي آورده. پارساي خردمند آمیختھ بود

ھ تحریك كنجكاوي خاص ژاپني، با مسافران دیگر، ب. مسافري دربارة اخالق كنفوسیوس سخن راند
آور یافتند و پي بردند كھ میان حقایق زنده و مرده فرق  اشتیاق دور او گرد آمدند، اما چون او را مالل

این مستمع منحصر بھ فرد چنان با شوق . گذارد، بتدریج از او كناره گرفتند، جز یك تن كسي نماند نمي
مرد بآرامي . پس از اتمام نطق خود، جویاي نام او شد داد كھ سخنران، و دقت بھ سخنران گوش مي

سخنران كھ دریافت بیش از یك ساعت براي نامیترین متفكر كنفوسیوسي . كن اك كایبارا : پاسخ داد
  . سخن گفتھ است، سخت شرمسار شد

  .كن، مانند فلسفة كنفوسیوس، از الھوت آزاد، و ناظر بھ مسائل ناسوتي بود نظریة اك

گزارند و  كنند، براي خدایان قابل تردید نماز مي بلھان در ھمان حال كھ كارھاي ناروا ميا«: گفت مي
معتقد بود كھ كار فلسفھ، توحید و تبدیل تجارب بھ خرد است و نیز وحدت بخشیدن » .جویند سعادت مي

زمتر یابي دانش مھمتر و ال یابي شخصیت از وحدت نزد او، وحدت. امیال و استھالك آنھا در شخصیت
  :سخن او بھ گوش مردم عصر ما بیگانھ نیست. است

مقصود از آن ساختن انسانھاي . ھدف آموزش تنھا گسترش دانش نیست، بلكھ پرداختن شخصیت است
تعالیم اخالقي، كھ در مدارس ایام سلف مبناي ھرگونھ آموزش بھ …. واقعي است نھ انسانھاي دانشمند

شود، زیرا این كار مستلزم تتبعات گوناگون  ما تدریس ميرفت، اكنون بندرت در مدارس  شمار مي
از این رو مناسبات مقدس خادم . گذارند مردم، دیگر بھ تعالیم حكیمان سالخورد گذشتھ وقعي نمي. است

علت … . شود قرباني مي» حق فردي«و مخدوم، فرا دست و فرودست، و پیر و جوان در مذبح خداي 
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نھند این است كھ دانشوران، بھ جاي  یگر تعالیم حكیمان را ارج نمياصلي این امر كھ مردم امروز د
  . كوشند آنكھ بروفق آموزش حكیمان زیست كنند، در نمایش دادن دانش خود مي

كاري او را خوش نداشتند، اما وي درسي را كھ ھر نسل نیرومندي باید بھ نوبة  ظاھرًا جوانان، محافظھ
  :خود بیاموزد، بھ آنان عرضھ كرد

آور بدانید، ولي ھرگاه پدر یا نیاي شما درسي دھد، از  رزندان، شاید شما كالم مردي فرتوت را ماللف
ھرچند كھ ممكن است سنت خانوادة خود را حماقت پندارید، آن را . او روي مگردانید و گوش فرا دھید

  . مگسلید، زیرا مظھر دانش پدران شماست

نا دایكاكو یا  زیرا كتاب معروف او اون. ي روا شمردكن كار توان مخالفت جوانان را با اك مي
كن  با این وصف، اك. در وضع زنان ژاپن تأثیري ارتجاعي بخشید» آموزش بزرگ براي زنان«

دانست كھ مربي اگر ما را  بخوبي مي. واعظي تلخ اندیش نبود كھ ھرگونھ خوشي را معصیت خواند
  :یط، بلكھ راه التذاذ از زندگي را نیز بھ ما تعلیم دھدالیق یابد، باید نھ تنھا راه درك و ادارة مح

بھ یاد آور كھ جھان، . …مگذار كھ ازحماقت دیگران رنجھ شوي… . شادي بگذرد مگذار روزي بي
پس بیا تا خود را آزرده مسازیم و خوشي را از … . گاه از ابلھ خالي نبوده است از آغاز پیدایش، ھیچ

برادران و بستگان ما خودپرست باشند و تالشھایي را كھ براي بھبود  كف مدھیم، حتي اگر فرزندان و
اگر اندكي بنوشیم، قلب را انبساط . ساكي ارمغان زیباي عالم باالست… . كنیم نادیده انگارند آنان مي

در نتیجھ، . افزاید كند، و برتندرستي مي ھا را غرق مي انگیزد، دغدغھ بخشد، روح خمود را برمي مي
اما كسي كھ بس فراوان بنوشد، حرمت . دھد تا از خوشیھا برخوردار شوند رانش را یاري ميمرد و یا

چندان ساكي … . گوید گردد و، مانند دیوانگان، گزافھ مي دھد، سخت پرگو مي خود را از كف مي
غان بسیار نوشیدن و این ارم. مند گرداند بنوش كھ ترا بھ وجد آورد و از لذت دیدن گلھاي شكوفان بھره

  . آسماني را بھ ھدر دادن، از ابلھي است

  :كن، مانند بیشتر فیلسوفان، طبیعت را بازپسین پناھگاه شادكامي خود یافت اك

ھاي لذت كنیم و از ھوسھاي  اگر قلب خود را سرچشمة لذت سازیم و چشم و گوش خود را دروازه
ام خواھیم توانست خداوندگار كوه زیرا در آن ھنگ. پست دوري گیریم، آنگاه لذت ما عظیم خواھد بود

مالك  -اینھا را نباید از كسي بخواھیم یا براي وصال آنھا دیناري صرف كنیم. و آب و ماه و گل باشیم
توانند از جمال آسمان باالي سر، یا زمین زیر پا تمتع گیرند، نباید بھ تجمل  آنان كھ مي. خاصي ندارند

دو . پذیرند مناظر ھمواره دگرگوني مي… . ز اغنیا غنیترندخداوندان ثروت غبطھ خورند، زیرا خود ا
كني كھ زیبایي جھان زایل شده  اي احساس مي لحظھ… . گاه یكسان نیستند بامداد یا دو شامگاه ھیچ

گشایي و، بھ جاي روستا و كوھسار، نقره  گیرد، و صبح روز بعد چشم مي است، اما برف باریدن مي
زمستان بھ خواب شبانھ، كھ … . اند ان برھنھ، بھ انفاس گل، جاندار شدهپنداري كھ درخت بیني؛ مي مي

  .…گرداند، ماننده است شور و نیروي ما را باز مي

  خیزم، بھ عشق گل، زود برمي

  …. نھم بھ عشق ماه، دیر سر بھ بالین مي

  روند، آیند و مي مردم، مانند رود روان، مي
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  .ماند ولي ماه در جریان اعصار برجاي مي

لسفة كنفوسیوسي ژاپن حتي بیش از فلسفة كنفوسیوسي چین، در شكست بدعت گذاران تندرو از یك ف
وا و رازان بھ اصول تفاسیر اصیل و  سیگ. پیشھ از سوي دیگر، مؤثر افتاد سو، و انگارگرایان عرفان

چندگاھي . دشي وفادار ماندند و نام نحلة خود را، كھ شوشي است، از نام او گرفتن كارانة چو محافظھ
براین  مینگ، یانگ وانگنحلة اویومي در برابر نحلة شوشي قد علم كرد و، بھ پیروي از فلسفة چیني 

نظر استوار بود كھ خیر و شر را باید از وجدان فرد ناشي دانست و معلول سنن اجتماعي و تعالیم 
سالھاي بسیار بھ نحلة شوشي «: گفت مي) 1648- 1608(فیلسوف ناكایھ توجو . عارفان پیشین نشمرد

سید، و اگر این آثار سخت معتقد بودم، اما، بھ مدد عالم باال، آثار اویومي براي اولین بار بھ ژاپن ر
» گرایي ایدئالیستي یكتا«توجو بھ نشر نوعي فلسفة » .ماند نبود، حیات من سراسر خالي و عقیم مي

؛ )عقل یا قانون(و ري ) وجوه یا اشیا(بنابراین فلسفھ، جھان وحدتي است متضمن كي . ھمت گماشت
توجو، مانند اسپینوزا و . ح اوعالم اعیان، جسم اوست و قانون جھاني، رو: خدا جز این وحدت نیست

اروپا، با عشقي عقالني بھ این قانون جھاني ) سكوالستیك(وانگ یانگ مینگ و حكیمان مدرسي 
نگریست و براي خیر و شر واقعیتي عیني قایل نبود، بلكھ آنھا را حاكي از اغراض انساني  مي
لھ تعقل، با قوانین بیزمان یا عقل گفت كھ روح فردي اگر، بھ وسی پنداشت و، ھمانند اسپینوزا، مي مي

  :خورد جھان یگانھ شود، بھ ابدیت پیوند مي

نام دارد و عین عقل است » وجدان«ذھن انسان، ذھن دنیاي حسي است، اما ما ذھن دیگري داریم كھ 
  وجدان ما چون . و بھ صور یا وجوه بستگي ندارد؛ بیكران و جاویدان است

عقل یا وجدان عمل ] این[اگر موافق . انجام است آغاز و بي است، بي یگانھ] آسماني یا جھاني[با عقل 
  .یابیم شویم و حیات جاویدان مي كنیم، خود مظھر بیكراني و بیزماني مي

اما فلسفة او نھ مردم را خوش آمد، نھ حكومت را خرسند . ناكایھ توجو، ھمچون قدیسان، صدیق بود
صًا بھ تعیین حق و باطل بپردازد، دستگاه شوگوني را این اندیشھ، كھ ھركس حق دارد شخ. گردانید

لرزانید، و ھنگامي كھ یكي دیگر از مبلغان نحلة اویومي، بھ اسم كومازاوا بانزان، از فلسفة اولي بھ 
كومازاوا . آسایي طبقة ساموراي را نكوھید، فرمان بازداشتش صادر شد سیاست گرایید و ناداني و تن
بھ كوھھا گریخت وماندة عمر را ! ود پي برد و فرار را برقرار ترجیح دادبیدرنگ بھ اھمیت پاھاي خ

، حكومت، براي جلوگیري از تعالیم فیلسوفان نحلة اویومي، بھ 1795در سال . در گمنامي گذرانید
صدور فرماني پرداخت؛ انقیاد ژاپنیان در برابر حكومت چندان عظیم بود كھ از آن پس فلسفة اویومي 

دة فلسفة كنفوسیوس قرار گرفت و یا درمعتقدات فرقة بودایي ذن، كھ، براثر یكي از یا در پشت پر
طلبي بودایي را بھ صورت وطندوستي و جنگجویي درآورده بود،  شگرفیھاي معمول تاریخ، آرامش

  .مستھلك شد

ر متفكران ژاپني بتدریج پیش رفتند و تعالیم كنفوسیوس را، كھ درابتدا بھ وساطت آثار فلسفي عص
سونگ شناختھ بودند، مستقیمًا شناختند، و كساني مانند ایتوجینساي و اوگیو سوراي نحلة اصیل فلسفة 

این نحلھ اصرار داشت كھ براي فھم فلسفة كنفوسیوس از ھمة مفسران چشم . ژاپني را بنیاد نھادند
فوسیوس، با ایتو خانوادة جینساي، دربارة ارزش فلسفة كن. پوشد و بھ آثار خود كنفوسیوس رجوع كند

بیني  شمردند، براي وي فقري موحش پیش مطالعات او را بیحاصل مي. جینساي موافق نبودند
اگر بھ مقام دانشوران . دانشوري كار چینیان است و در ژاپن سودي ندارد«: گفتند كردند، و مي مي

ل جوان اعتنایي اما محص» .بھتر آن است كھ طبیب شوي و زراندوزي. رسي، باز از آن طرفي نبندي
ننمود، شأن و ثروت خانوادة خود را از یاد برد، خانھ و كاچال خود را بھ برادر كھترش واگذاشت و 
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سیماي خوش داشت، و مردم گاھي او را با شاھزادگان . آموزد گوشة عزلت گرفت تا بھ فراغت دانش
یكي از . گرفت م دوري ميآراست و از مرد اما او خود را بھ ھیئت كشاورزان مي. كردند اشتباه مي

  :نویسد مورخان ژاپني دربارة او چنین مي

. بسیار تھیدست بود، چنان تھیدست كھ در پایان سال نتوانست براي سال نو شیریني برنج فراھم آورد
من در ھر حال كارھاي خانھ را انجام «: زنش پیش آمد و زانو زد و گفت. ولي دغدغھ بھ خود راه نداد

بھ شیریني . فھمد پسر ما، گنسو، معني فقر ما را نمي: پذیر نیست چیز است كھ تحمل ولي یك. دھم مي
ایتو جینساي » .گویم، اما قلبم شكستھ است من او را ناسزا مي. برد برنج كودكان ھمسایھ رشك مي

سپس انگشتر لعل خود را بیرون آورد و بھ زن داد و فقط . ھمچنان سردر كتاب داشت و پاسخي نگفت
  ».این را بفروش و قدري شیریني برنج بخر« :گفت

اي خصوصي برپا داشت ومدت چھل سال درس داد و سھ ھزار طالب فلسفھ  جینسان دركیوتو مدرسھ
گفت كھ جھان، موجودي جاندار است، و در آن،  كرد و مي گاھي از فلسفة اولي یاد مي. رابھ بار آورد

مانند كنفوسیوس، بھ امور زندگي عملي شوق بیشتر با اینھمھ، . آید حیات ھمواره بر مرگ غالب مي
  :داشت

دانش … . ھرچھ در گردانیدن حكومت، یا در طي راه مناسبات انساني، سودرسان نباشد، بیھوده است
كساني كھ راه را … . دانش نباید بھ صورت نظریھ یا تعقل مرده درآید. باید فعال و زنده باشد

باشیم كھ راه را بیرون از  اگر امید آن داشتھ… . خرامند  ر آن ميشناسند، در زندگي روزانة خود د مي
راه زندگي متعارف راھي عالي است و در جھان … . ایم مناسبات انساني بیابیم، باد در قفس كرده

  . چیزي عالیتر از آن نیست

 خندید؛ ایتو توگاي بھ شھرت مي. پس ازمرگ جینساي، پسرش ایتو توگاي كار او را دنبال كرد
تواند در ردیف حیوانات  مردي كھ نامش بیدرنگ پس از مرگ او از یادھا رود، چگونھ مي«: گفت مي

یا سنگھا بھ شمار نیاید؟ اما آیا خطا نیست كھ انسان، براي آنكھ نامش را با ستایش برند و فراموشش 
ھ نوشت، وي دویست و چھل و دو كتاب و رسال» نكنند، مشتاق كتاب نوشتن و جملھ ساختن باشد؟
نقادان خرده گرفتند كھ آثار او ھمان خاصیتي را دارد . وبقیة ایام را با فروتني و خردمندي بھ سر برد

اند كھ در این آثار دویست و چھل و دو  اما شاگردان او نوشتھ. خوانده است» نیروي منوم«كھ مولیر 
آور را  درگذشت، این كتیبة غبطھوقتي كھ ایتو توگاي . اي بھ ھیچ فیلسوفي نشده است گانھ، ھیچ حملھ

  :بر گورش نھادند

  …. از لغزش دیگران سخن نگفت

  .پرواي چیزي جز كتاب نداشت

  .ھا خالي بود حیاتش از ھنگامھ

از زمان «: گوید خود مي. در میان فیلسوفان كنفوسیوسي اخیر، ھیچ كس مقام اوگیو سوراي را ندارد
برخالف » !ندرت دانشوري نظیر من وجود داشتھ استتاكنون، ب - نخستین امپراطور ژاپن -مو جیم

. آورد برد و دربارة فیلسوفان زنده و مرده سخنان درشت برزبان مي ایتوتوگاي، از مشاجره لذت مي
چیزي بھتر از «: پاسخ داد» جز كتاب، چھ چیز را خوش داري؟«: اي از او پرسید ه  جوان جویند

فیلسوفي موسوم بھ نامیكاوا تنجین » !زرگ ژاپن نیستخوردن لوبیاي برشتھ و تاختن بھ مردان ب
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داند،  سوراي مردي بسیار بزرگ است، اما گمان دارد كھ ھمة دانستنیھا را مي«: دربارة او گفتھ است
از سخنان او یكي این . شد دید، فروتن مي با اینھمھ، سوراي ھرگاه الزم مي» .و این خوي بدي است

تنھا چینیان متمدنند، و اگر چیزي گفتني «ھ خود او، وحشي ھستند، و است كھ ھمة ژاپنیان، و از جمل
افراد ساموراي و اھل علم با او درافتادند، اما شوگون بھبود » .اند باشد، سالطین قدیم یا كنفوسیوس گفتھ

داد و،  سوراي در یدو درس مي. خواه شھامت او را پسندید و در مقابل تودة فكور بھ حمایتش برخاست
   مانند

تزه كھ رقت و مالیمت موتي را مردود شمرد، و مثل ھابز كھ رأي روسو را پیش از تولد روسو  شون
سوراي . جینساي گفتھ بود كھ انسان طبعًا خوب است. گرفت محكوم كرد، جینساي را بھ ریشخند مي

اخالق و قانون و رباید، و تنھا  اعالم كرد كھ، بالعكس، انسان ذاتًا شرور است و ھر چھ را بتواند مي
  .آورند تعالیم خشن، او را بھ صورت موجود اجتماعي قابل تحملي در مي

وقتي كھ نتوانیم ھوسھاي بیشمار خود را خرسند . بھ محض آنكھ انسانھا زاده شوند، ھوسھا رخ نمایند
 سالطین قدیم، كھ از آشفتگي نفرت. چون كشاكش برخیزد، آشفتگي پیش آید. سازیم، كشاكش برخیزد

اخالق نیست، … . داشتند، صالح و تقوا را بنیاد نھادند و بھ مدد اینھا بر ھوسھاي مردم سلطھ ورزیدند
اخالق از طبیعت یا شورھاي قلبي انسان نشئت . اي الزم براي رامسازي مردم كشور مگر وسیلھ

  . نگرفت، بلكھ از ھوش عالي برخي از خردمندان ناشي شد و بھ وسیلة دولت سیطره یافت

ھاي  فلسفة ژاپن، كھ با اتخاذ اندیشھ: قرني بعد از سوراي، بدبیني او در عرصة فلسفھ تأیید شد
كنفوسیوس مختصر پیشرفتي كرده بود، رو بھ تنزل رفت و جنگ قلمي شدیدي بین ھواخواھان فلسلفي 

بان بھ گراي ز پرستان چین سرانجام، ھواخواھان متجدد ژاپن، كھ بیش از كھنھ. چین و ژاپن درگرفت
جانبداران فرھنگ چین یا كانگاكوشا كشور خود را . ستایش گذشتھ گشوده بودند، بر آنان فایق آمدند

وحشي خواندند، دانش را یكسره از آن چین دانستند، و بھ ترجمھ و تفسیر ادبیات و فلسفة چیني كفایت 
ھندوستي شمردند و از ملت گرایان را كھنھ و دور از می طرفداران ژاپن یا واگاكوشا نظر چین. كردند

مابوچي بھ چینیان تاخت، . خواستند كھ بھ چین پشت كند و از سرچشمة شعر و تاریخ خود نیرو گیرد
آنان را شرور فطري و ژاپنیان را نیكوكار ذاتي نامید و، براي توجیھ فقر ادبي و فلسفي ژاپن قدیم، 

  .اند نداشتھنمودھاي ادب و فلسفھ حاجت اند و بھ رھ مدعي شد كھ ژاپنیان از آغاز قومي نیك بوده

سال كار كرد تا  پزشك جواني بھ نام موتو اوري نوریناگا، كھ از مابوچي الھام گرفتھ بود، مدت سي
موتو اوري در این تفسیر، . دث كھن نوشتتفسیري در چھل و چھار جلد بر كوجیكي یا كارنامة حوا

اي از روایات ژاپني مخصوصًا اخبار دین شینتو است، بھ ھر چھ رنگ چیني داشت حملھ  كھ گنجینھ
ھاي  السلطنھ برد، منشا االھي جزایر و امپراطوران و مردم ژاپن را تأیید كرد و، در مقابل نظر نایب

دن زبان و آداب و سنن گذشتھ برانگیخت و نھضتي بر پا توكوگاوا، روشنفكران ژاپن را بھ بازگردانی
داشت كھ عاقبت موجب سركوبي آیین بودایي و احیاي آیین شینتو و اعادة تسلط امپراطوران 

  موتو اوري . برشوگونھا شد

كشوري است زادة آماتراسو، االھة خورشید، و این واقعیت تفوق آن را بر سایر كشورھا مسلم 
  :ا، شاگرد موتو اوري، پس از مرگ او، موضوع را دنبال كردھیرات» .گرداند مي

یكي این است كھ : بسي جاي تأسف است كھ جھل عظیمي نسبت بھ دو موضوع اساسي وجود دارد
ژاپنیان با مردم چین و ھند و روسیھ . ژاپن كشور خدایان است، دیگر آنكھ ساكنان آن اخالف خدایانند

مردم این كشور، . گر عالم اختالف كمي ندارند، اختالف كیفي دارندو ھلند و سیام و كامبوج و ملل دی
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استثنا، بھ  اند، بي خدایاني كھ ھمة كشورھا را آفریده. اند از سرخودستایي، آن را سرزمین خدایان ننامیده
پس، ژاپن زادگاه خدایان است، و ھمة عالم بھ . تعلق داشتند و ھمھ در ژاپن زاده شدند» دورة االھي«

مردم كشور كره نخستین قومي بودند كھ این حقیقت را شناختند و تدریجًا . این امر معترف استصحت 
البتھ، كشورھاي بیگانھ ھم بھ … . پخش كردند تا بھ سراسر كرة زمین رسید و مورد قبول ھمگان افتاد

ورشید پدید اما از تبار ایزاناگي وایزانامي، از بطن االھة خ. قدرت خدایان خالق، موجودیت یافتند
  . نیامدند، و ھمین سبب پستي آنھاست

اعزاز امپراطور و اخراج وحشیان «نوجویي را براي  چنین بودند مردان و عقایدي كھ نھضت سون
این نھضت، در قرن نوزدھم، ژاپنیان را بھ برانداختن دستگاه شوگونھا و . برپاي داشتند» بیگانھ

دوستي آتشیني كھ،  ، و در سدة بیستم، در انگیختن میھنبازگردانیدن تفوق آسماني امپراطور كشانید
پیش از استیالي سلطان آسماني ژاپن، بر میلیونھا مردم شرق بیدار فرو نخواھد نشست، نقشي حیاتي 

  .داشت
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 ام فصل سي

  

  اندیشھ و ھنر در ژاپن باستان 

I - زبان و آموزش و پرورش  

  آموزش و پرورش  - خطنویسي -زبان

. ژاپنیان خطنویسي و آموزش و پرورش خود را از چینیان، كھ بھ نظر آنان وحشي بودند، فرا گرفتند
اي نزدیك است، بھ قوم ژاپني اختصاص دارد و  زبان ژاپني، ھر چند كھ محتمال مغولي و بھ زبان كره

و در عین  رود؛ برخالف چیني، چند ھجایي و پیوندي از مشتقات زبانھاي معلوم دیگر بھ شمار نمي
ھیچ . حروف دمیده كم دارد و اساسًا از حروف حلقي و حروف صامت مركب است. حال ساده است

تقریبًا ھمة حروف مصوت، دراز و . آیند ، در پایان كلمات در نمي»ن«یك از حروف صامت آن، جز 
ث، و اسم در حالت مفرد و جمع مذكر و مؤن. دستور زبان ژاپني آسان و طبیعي است. آھنگدارند

. دھد فعل در مورد اشخاص متفاوت تغییر شكل نمي. پذیرد صفت در حالت تفصیلي و عالي تغییر نمي
آید و  اما صفت بھ صورت منفي درمي. ضمایر شخصي معدودند، و ضمیر ربط اصال در میان نیست

ي آور، و بھ جا بھ جاي حروف اضافھ، الفاظ الحاقي زحمت. شود فعل صرف مي. وجوه متعدد دارد
آن «یا » چاكر خاكسار«آمیزي از قبیل  ضمیر شخصي اول شخص و دوم شخص، اصطالحات تعارف

  . رود بھ كار مي» جناب

ھاي میالدي، مردم كره و چین خطنویسي را بھ  در نخستین سده. زبان ژاپني خط مخصوصي نداشت
چون در مقابل ھر یك . تندنگاش آھنگ خود را مي ژاپن بردند، و ژاپنیان قرنھا با عالیم چیني كالم خوش

شد، خط ژاپني، مخصوصًا در عصر  از ھجاھاي كلمات ژاپني یك عالمت كامل چیني استعمال مي
اما، در قرن نھم، قانون اقتصاد، كھ ھمواره در . عظمت نارا، یكي از دشوارترین خطھاي عالم بود

در این دو خط، ھر یك از . پس، دو خط ساده پدید آمد. كند، بھ داد ژاپنیان رسید زبانھا عمل مي
عالمتھاي چیني بھ صورت پیوستھ و كوتاھي درآمد و نمودار یكي از ھجاھاي چھل و ھفت گانة گفتار 

چون بخش بزرگي از  .تندگرف در حقیقت، این چھل و ھفت عالمت نقش الفبا را برعھده. ژاپني شد
  ادبیات ژاپني بھ خط چیني 

است، و در نگارش قسمت اعظم بقیھ نیز، در عوض عالیم ژاپني، تركیبي از عالیم چیني و الفباھاي 
بنابراین، . اند مستقیمًا بر آثار ژاپني دست یابند محلي بھ كار رفتھ است، محققان غربي بندرت توانستھ

مبلغان یسوعي، از مشاھدة این . ز و سطحي است و اعتبار چنداني نداردآگھي ما از ادب ژاپني ناچی
گفتند كھ شیطان، بھ قصد بازداشتن ژاپنیان ازخواندن انجیل، زبان ژاپني را اختراع كرده  موانع، مي

   !است

تا نیمة دوم قرن نوزدھم، براي ترویج . آمد ھي، یكي از تجمالت اشراف بھ شمار ميخطنویسي، دیرگا
ھاي متمول براي كودكان خود  در عصر عظمت كیوتو، خانواده. فن نوشتن كوششي مبذول نشد

مو نخستین دانشگاه ژاپني را  در آغاز قرن ھشتم، امپراطور تنچي و امپراطور موم. مدارسي ساختند
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. بتدریج، با سرپرستي دولتھا، مدارسي در والیات بھ وجود آمد. س كردنددر كیوتو تأسی
توانستند،  ھا مي رفتھ التحصیالن این مدارس از حق رفتن بھ دانشگاه برخوردار بودند، و دانشگاه فارغ

الطوایفي، آموزش و  جنگھاي داخلي عصر ملوك. پس از گذرانیدن امتحان، بھ خدمت دولت درآیند
اما شوگونھاي توكوگاوا مجددًا نظم و آرامش را . و ادب را از پیشرفت باز داشتپرورش و علم 

یاسو متوجھ شد كھ نود درصد افراد  یھ اي. برقرار ساختند و بار دیگر بازار فرھنگ را رونق بخشیدند
، ھایاشي 1630در سال . دانند، و این بر وي سخت گران آمد طبقة ساموراي خواندن و نوشتن نمي

. اي برپا كرد و بھ تعلیم اصول ادارة امور حكومتي و فلسفة كنفوسیوس پرداخت در یدو مدرسھرازان 
، كومازاوا اولین دانشگاه والیتي را در 1666در . این مدرسھ بعدًا بھ دانشگاه توكیو مبدل شد

و ھا  حكومت ژاپن از دانشوران و پزشكان و روحانیان خواست كھ درخانھ. شیزوتاني بھ وجود آورد
معبدھا بھ تأسیس دبستان بپردازند، و بھ معلمان اجازه داد كھ شمشیر ببندند و خود را ھمپایة افراد 

آموز در ھشتصد دبستان درس  ، چھل ھزار دانش1750در سال . صنف ساموراي محسوب دارند
ان بازرگانان و كشاورزان ناگزیر فرزند. این دبستانھا مخصوص كودكان ساموراي بود. خواندند مي

از میان زنان، تنھا آنان كھ مالدار بودند از آموزش و پرورش . فرستادند خود را نزد معلمان قدیمي مي
  آموزش و پرورش عمومي در ژاپن نیز، مانند اروپا، فقط بر . منظم برخوردار مي شدند

III -  شعر  

  بندي و قمار شرط -شعربازي - چند نمونھ - مشخصات شعر ژاپني -كوكینشو -مانیوشو

كھنترین بخش ادب ژاپني كھ بھ ما رسیده است، شعر است، و شعر قدیم در نظر محققان ژاپني بھترین 
اي است شامل بیست  ترین و نامورترین كتابھاي ژاپني مجموعھ یكي از كھنھ. شعر آن سرزمین است

ر قرن نام دارد و در ظرف چھا) ھزار برگي كتاب ده(قطعھ شعر كھ مانیوشو  4500دفتر و مركب از 
آثار ھیتومارو و آكاھیتو، مفاخر دورة عظمت نارا، در . اند سروده شده و دو ویراستار آن را گرد آورده

وقتي كھ معشوقة ھیتومارو درگذشت و جسد او سوختھ شد و دود آن در . كند نظر مي این مجموعھ جلب
ھایي از  ھیچ وجھ با مرثیھ اي سرود كھ از لحاظ كوتاھي بھ ھا بھ ھوا رفت، ھیتومارو مرثیھ میان تپھ

  :اثر تنیسن انگلیسي قابل سنجش نیست» یادبود«قبیل مرثیة طوالني 

  اوه، آیا محبوب من است

  آن ابر سرگردان

  در شكاف كوه سخت دورافتادة ھاتسوسھ؟

گو نیز براي حفظ شعر ژاپني از دستبرد زمان كوششي كرد و یك ھزار و یكصد قطعھ  امپراطور داي
اشعار قدیم و (اي بھ نام كوكینشو  علق بھ یكصدو پنجاه سال پیش از خود را در مجموعھاز اشعار مت

اي بر این كتاب  در این كار، تسورایوكي شاعر و محقق، دستیار او بود و مقدمھ. گرد آورد) جدید
  :نماید مقدمة او بیش از اصل كتاب بھ چشم ما دلپذیر مي. نوشت

… . آفریند آورد و برگھاي بیشماري تنیده از زبان مي ي سربرميشعر ژاپني بذري است كھ از دل آدم
كوشد كھ براي ابراز تأثراتي كھ از دیدن و شنیدن در دلش  انسان، در این جھان آكنده از اشیا، مي

یابد، حیرتي كھ از آواز  ھا مي براي ابراز سروري كھ از زیبایي شكوفھ… . خیزد، كلمھ بیابد برمي
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كند، و ھمچنین  دھد، شوق لطیفي كھ بھ ھنگام مناظر غرقھ در مھ احساس مي ميپرندگان بھ او دست 
. شود آورد، در دل خود جویاي كلمات مي آوري كھ شبنم زودگذر بامدادي در او پدید مي ھمدردي سوگ

ھاي گیالس، سفید  آساي شكوفھ شاعران، در بامدادان بھاري، كھ زمین را براثر رگبار برف… 
شنیدند، یا در جریان سالھا كھ در  در شبھاي خزاني كھ خش خش فروافتادن برگھا را ميیافتند، یا  مي

شدند، یا آنگاه كھ از دیدن ارتعاش قطرات شبنم برتیغة  انگیز بیداد زمان خیره مي آیینھ بھ انعكاس غم
  .آمدند لرزیدند، بھ شور درمي پرمروارید علف برخود مي

اند و باران فراوان زمین را سرسبز ساختھ  ر زیبایي بھ وجود آوردهدر جزایر ژاپن، كھ آتشفشانھا مناظ
است، موضوع اصلي شعر تجلیات و تحوالت و شكفتن و پژمردن طبیعت است، و تسورایوكي در این 

ھا و  اھمیتي از منظرة مزرعھ برشھایي از طبیعت، برشھاي كم. زمینھ بخوبي مطلب را ادا كرده است
  یك  -گرداند ن ژاپني را سرمست ميجنگلھا و دریاھا، شاعرا

جھد، دریا باري  ھاي خاموش مي اي ناگھان بھ بركھ جنبد، قورباغھ ماھي در دل یك نھر كوھستاني مي
اي باران، لؤلؤوار، روي یك تیغة  جنب و جوش، قطره اي پوشیده در مھ بي دور از طغیان امواج، تپھ

آمیزند، یا بر زودگذري گل  در راه كمال است ميكرارًا موضوع عشق را با نیایش دنیایي كھ … علف
گوید و سرودھاي روحاني ھم  این ملت جنگجو شعر رزمي كم مي. سرایند و عشق و آدمي مرثیھ مي

از میان . گویي رغبت نمودند پس از عصر عظمت نارا، اكثر شاعران بھ كوتھ. بفراواني نسروده است
كینشو گرد آمده است، ھمھ، جز پنج قطعھ، بھ ھزار و یكصد قطعھ شعري كھ در مجموعة كو یك

شامل پنج مصرع است؛ مصرعھا بترتیب پنج و ھفت و » تانكا«. سروده شده است» تانكا«صورت 
در آن، اثري از قافیھ نیست، زیرا تقریبًا ھمة كلمات ژاپني در پایان . پنج و ھفت و ھفت ھجا دارند

ھمچنین عامل نوا . گیرند گناي مقیدات قافیھ قرار ميخود داراي حرفي باصدا ھستند و بدشواري در تن
براي : الحیل خاصي در كار است در عوض اینھا، لطایف. و تكیھ و كمیت نیز در شعر ژاپني راه ندارد

آورند؛ براي ایجاد نظام صوري شعر، عباراتي بر آن  معني مي آھنگي شعر، پیشوندھایي بي خوش
بھ جملة دیگر، كلمات مخصوصي كھ مفاھیم بیشمار از آنھا  اي افزایند؛ براي وصل كردن جملھ مي

زبانان  این لطایف، مانند جناس لفظي و قافیھ كھ مورد اعتناي انگلیسي. برند شود بھ كار مي گرفتھ مي
پسند بودن آنھا ھیچ گاه شاعر ژاپني را بھ راه ابتذال  ولي مردم. است، براي مردم ژاپن دلپسندند

شاعران، بھ اقتضاي زندگي درباري، . ژاپني لفظًا و معنًا اشرافي است) كالسیك(شعر اصیل . كشد نمي
كنند؛ بھ جاي ابراز ھیجانھا، در اختفاي آنھا  بھ جاي تازگي معني، بھ كمال صوري توجھ مي

ولي در ھیچ كشوري، اھل سخن، . گویند كوشند؛ و آنچنان مغرورند كھ جز بھ اختصار سخن نمي مي
ظاھرًا شاعران ژاپن اصرار دارند كھ درازنویسي و . اند تا این اندازه گویا نبودهگویي،  در عین كم

گویند كھ سھ صفحھ دربارة باد غربي  مي. گویي خویش جبران كنند گویي مورخان خود را با اندك گزافھ
بھ  نوشتن چیزي جز الفاظي عامیانھ نیست، و ھنرمند حقیقي را نباید ھدفي جز این باشد كھ خواننده را

براي برانگیختن تمام ادراكات و عواطفي كھ شاعر غربي در تشریح آنھا اصرار . تفكر برانگیزد
در نظر ژاپنیان، ھر شعر . كند ورزد، شاعر ژاپني بھ كشف و بیان مفھومي تازه و جاندار بسنده مي مي

  .سند الھامي است كھ در یك لحظة گذرا روي داده است

، كھ معادل گنجینة )اشعار منفرد از صد تن(كینشو یا ھیاكونین ایشو بنابراین، اگر بخواھیم در كو
. ایم دار بیابیم، راه خطا پیموده ھاي پھلواني یا رزمي و تغزالت دامنھ زبانان است، حماسھ زرین انگلیسي

، زندگي خود را در بیتي منعكس مرمیدپردازان میكدة  شاعران این دیار سر آن دارند كھ، مانند نكتھ
  وقتي كھ سایگیو ھوشي عزیزترین دوست خود را از . گردانند
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اي مانند آدونیس اثر  كف داد و راھب شد و براي تسالي خویش بھ زیارتگاه ایسھ پناه برد، منظومھ
  : كھ تنھا این ابیات ساده را سرودشلي یا حتي لیسیداس اثرمیلتن نساخت، بل

  چیست

  كھ در اینجا ھست؟

  .دانم نمي

  با این وصف، دلم از سپاس سرشار است،

  ریزد؟ و اشك فرو مي

  :یو بھ مرگ شوھر ماتمدار شد، فقط چنین نگاشت چون بانو كاگا نوچي

  آید نچھ بھ نظر ميآ

  نیست، مگر

  …. رؤیایي

  …. شوم بیدار مي… . خوابم مي

  استچھ وسیع 

  !ھمبستر بستر، بي

  :ھمین شاعر بعدًا در مرگ فرزند نیز دو خط بیشتر نسرود

  آیا امروز تا كجا رفتھ است

  آن صیاد دلیر سنجاقكھا؟

عصمت . رفت در مجامع سلطنتي نارا و كیوتو، ساختن شعر تانكا نوعي تفنن اشرافي بھ شمار مي
شد، در این دربارھا غالبًا بھ وسیلة یك شعر  ميزنان، كھ در ھند قدیم در برابر یك فیل خریداري 

رسم بر این بود كھ امپراطور براي سرگرم كردن مھمانان . آمد ماھرانة سي و یك ھجایي فراچنگ مي
در ادب این دوره، از مردمي نام . خود كلماتي بھ آنان ارائھ كند و بخواھد كھ با آن الفاظ شعري بسازند

. خواندند گفتند یا، ھنگام عبور از گذرگاھھا، تانكا مي یكدیگر سخن ميآمده است كھ با شعر موشح با 
در این مجالس، جمعي از شاعران، . كرد گاه مجالس مسابقھ برپا مي در اوج عصر ھیان، امپراطور گاه

، 951در سال . ساختند رسید، در حضور داوران دانا، تانكا مي كھ تعدادشان بھ یك ھزار و پانصد مي
  .تأسیس شد و بھ بایگاني كردن قطعات برنده پرداخت» ادارة شعر«ھا،  فتق مسابقھ براي رتق و
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در قرن شانزدھم، ژاپنیان تانكا را دراز شمردند و در صدد كوتاه كردن و تبدیل كردن آن بھ 
. ھفده ھجایي، و شامل سھ مصرع بود» بیان واحد«شعري متضمن یك » كو ھوك«. برآمدند» كو ھوك«

مردم ژاپن، كھ مانند . ھجا، مصرع دوم ھفت ھجا، و مصرع سوم پنج ھجا داشت مصرع اول پنج
امریكاییان بین دو قطب ادراك و عاطفھ در نوسانند و از این رو بآساني از سبكي بھ سبكي دیگر 

  در عصر گنروكو. وار از شعر جدید استقبال كردند گرایند، دیوانھ مي

  

پس، مردان وزنان، بازرگانان . جا معمول شد در ھمھ» كو ھوك«، ساختن )1688-1704(
. گویي روي آوردند وران و كشاورزان دست از كار كشیدند و بھ مسابقات بدیھھ وجنگجویان، و پیشھ

بندي كردند  شرط» كو ھوك«ژاپنیان، چون بھ قمار باختن شوق بسیار دارند، چندان در مجالس مسابقة 
حرفة خود ساختند و بھ خالي كردن جیبھاي ھزاران تن  كھ برخي از سودجویان تشكیل این مجالس را

عاقبت، حكومت مداخلھ كرد، بھ این پایگاھھاي شعري تاخت، و آن ھنر كاسبانھ را از رونق . پرداختند
نوگوچي والدت او  بود، كھ یونھ) 1694- 1643(باشو  ماتسورا» ھوك كو«مشھورترین استاد . انداخت

با اینكھ از طبقة ساموراي بود، در جواني چنان . داند ژاپن ميدر تاریخ » بزرگترین حادثھ«را 
ازمرگ خداوندگار و استاد خود متأثر شد كھ زندگي درباري را ترك گفت، از ھمة لذات جسماني 

پسند خود را با وصف طبیعت  روي برتافت، آوارگي و تفكر و تعلیم پیش گرفت، و فلسفة آرامش
نیان با فرھنگ شعر او را نمونة كامل القاي مجمل و فشرده ژاپ. آمیخت و بھ زبان شعر بازگفت

  . پندارند مي

  :یك نمونھ

  بركة قدیمي،

  .جھد آري، و صداي غوكي كھ در آب مي

  :نمونة دیگر

  ساقة علف، كھ از روي آن

  .یك سنجاقك براي فرود آمدن كوشید

III - نثر  

  داستان .1

  نویس یك فكاھي -اخیر ژاپنداستانھاي  - مزایاي آن - داستان گنجي - بانوموراساكي

كند، زیرا  نماید، رمان ژاپني این كوتاھي را جبران مي اگر شعر ژاپني، با موازین غربي، كوتاه مي
مھمترین این رمانھا گنجي مونوگاتاري، بھ معني . زنند شاھكارھاي داستاني سر بھ بیست و سي جلد مي

این داستان . صفحھ است 4234تاب شامل یكي از چاپھاي این ك. است» ھرزه درایي دربارة گنجي«
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نویسندة آن بانو موراساكي نوشیكیبو از خاندان . میالدي نوشتھ شده است 1001دالویز در حدود سال 
با یكي از بستگان خود زناشویي كرد و، چون سھ سال بعد بیوه  977وي در . وارا بود كھنسال فوجي

در آن زمان، . ي در پنجاه و چھار دفتر پرداختشد، براي تسالي خاطر، بھ نوشتن داستاني تاریخ
از این رو، موراساكي، پس از آنكھ تمام كاغذھاي موجود خود را . كاغذ در شمار اشیاي تجملي بود

  سیاه كرد، دست تجاوز 

  .بھ سوي تفاسیر مقدس یك معبد بودایي یازید و از كاغذ آنھا سود جست

مادرش، كیریتسوبو، كنیز سوگلي امپراطور . امپراطور استقھرمان این داستان، گنجي، فرزند یك 
. شوند برند و موجب مرگ وي مي است و چنان زیباست كھ زنان دیگر امپراطور بر او رشك مي

گاه فراق او را از یاد  نویسد كھ امپراطور ھیچ موراساكي، كھ بھ وفاداري مردان خوش بین است، مي
  :نبرد

زنان بسیار را بھ قصر آورده . كرد انوي از دست رفتھ را فراموش نميگذشت، و امپراطور ب سالھا مي
گردانید و براین باور بود كھ، دردنیا،  ولي او از آنان روي مي. بودند تا شاه از وجود آنان متمتع گردد

ھمواره از این اندیشھ كھ سرنوشت چرا مانع تحقق … . براي او كھ از میان رفتھ است، ھمتایي نیست
سوگند خورده و بام و شام تكرار كرده بودند كھ زندگي آن دو باید : برد ن دو شده است رنج ميسوگند آ

  . ھمچون حیات دو پرنده باشد با یك بال، باید ھمانند درختي باشد با یك شاخھ

مانند قھرمان داستان انگلیسي . اي است نیكومنظر، كھ جمالش از اخالقش نیكوتر است گنجي شاھزاده
ورزي،  برد و، برخالف قھرمانان متعارف داستانھا، در عشق از دلبري بھ دلبري روي مي جونز، تام

مطلوب زنان است؛ سراپا شور و فریبندگي است؛ دل بھ عشق بسا ! گذارد میان زن و مرد فرقي نمي
بانو » .گردد در بحبوحة رنجي عظیم، بھ خانة ھمسر خود باز مي«بندد؛ و فقط گاه گاه  زنان مي

  :كند دھد و، با لطفي عظیم، خود و او را تبرئھ مي اكي حوادث او را سرخوشانھ شرح ميموراس

. ماند زد، از آنچھ در خور پایگاه او بود باز مي اگر شاھزادة جوان گاه گاه بھ عیش و طرب گریز نمي
بھ شمردند، حتي اگر چنان رفتاري براي مردم متعارف  ھمة كسان رفتار او را شایستھ و طبیعي مي

اما . كوشید رغبتي نیست مرا بھ ذكر وقایعي كھ او در كتمانش سخت مي… . ھیچ روي جایز نبود
بھ سبب آنكھ فرزند امپراطور . دانم كھ اگر چیزي را حذف كنم، بیدرنگ علتش را خواھید پرسید مي

اما، در . مبود، بر من است كھ از رفتار او تصویري خوشایند پیش نھم و بیخردیھاي او را نادیده گیر
اي است مجعول كھ براي  گویید كھ این داستان ارزش تاریخي ندارد و بلكھ قصیده آن صورت، شما مي

دانم كھ براثر این داستان، سخن چیني  مي. دگرگون كردن فكر و قضاوت آیندگان نوشتھ شده است
  . رسوا بھ شمار خواھم رفت، اما مرا گزیر و گریزي نیست

رود  كند و بھ دیري مي شود؛ از شیطنتھاي خود توبھ مي ھاي خود، بیمار ميورزی گنجي، پس از عشق
- اما در آنجا بھ شاھزاده خانمي زیبا، كھ نویسنده او را بھ نام خود . تا از سرزھد با كاھني سخن گوید

شمارد، بھ دلبر  خورد و، درھمان ھنگام كھ كاھن گناھان او را برمي نامیده است، برمي -موراساكي
  :اندیشد مي جدید

گنجي از یاد آوردن سنگیني بار . ھا گفت كاھن از ناپایداري این زندگي و مكافاتھاي آنجھاني قصھ
بایست نھ تنھا در این دنیا ھمواره از عذاب وجدان رنج كشد، بلكھ  مي. گناھان گذشتة خود رنجور بود
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گفت،  مدتي كھ كاھن سخن مي در تمام! در دنیاي دیگر ھم باید چشم بھ راه چھ كیفرھاي مخوفي باشد
  چھ خوب است : گنجي در اندیشة شرارتھاي خود بود

اما ناگھان بھ یاد چھرة زیبایي كھ بعداز ظھر … ! كھ تارك دنیا شود و در چنین دیري بھ سر برد
در اینجا كي با شما زندگي «: بھ شوق آنكھ بیشتر دربارة او آگھي یابد، پرسید. ھمان روز دیده بود افتاد

  » كند؟ مي

یابد كھ شاھزاده  گذرد، و گنجي مجال مي بھ خواست نویسنده، ھمسر اول گنجي در بستر زایمان در مي
  .خانم را بانوي اول قصر خود گرداند

. این داستان از سایر شاھكارھاي ژاپني برتر است، و این برتري شاید زادة ترجمة انگلیسي آن باشد
است، مانند فیتز جرالد، مترجم رباعیات خیام، ترجمھ را از اصل  احتماال مترجم، آرثرویلي، توانستھ

اگر موقتًا از قوانین اخالقي خود غافل شویم و، چنان كھ وردزورث در ویلھلم مایستر  .سازدخوشتر 
درایي  ، مانند آمیختن مگسھا، كاري ساده تلقي كنیم، از داستان ھرزهگوید، آمیزش زن و مرد را مي

قلم موراساكي بھ قدري . لذتي كھ آثار ادبي زیباي ژاپن از آن گرانبارند - دربارة گنجي لذت خواھیم برد
مردان و . ماند  آگاه مي یك دوست دل» خودماني«طبیعي و ساده است كھ مطالب كتاب او بھ سخنان 

. نشینند اند و در دل خواننده مي وصًا كودكان داستان بھ شخصیتھاي زندگي واقعي مانندهزنان و مخص
كند، با آنكھ بیشتر محدود بھ كاخھاي سلطنتي و كوشكھاي اشرافي است،  دنیایي كھ نویسنده توصیف مي

با . ورزي جو داستان حیاتي است اشرافي، بركنار از مشكالت معیشت و ھزینة عشق .نماید ميواقعي 
این وصف، داستان بدون شاخ و برگ بھ روي كاغذ آمده، و از اشخاص و حوادث استثنایي خالي 

بانو موراساكي از زبان یكي از شخصیتھاي كتاب، یعني اومانوكامي، دربارة بعضي از نقاشان . است
  :گوید ساز چنین مي یھشب

زیباي آنھا، كھ در ھر جا   ھا با تمام ھماھنگي و اشكال ھا و رودھاي معمولي، چنان كھ ھستند، خانھ تپھ
كشیدن این چنین مناظر، یا نمایش چیزي كھ در پشت پرچیني ساده و دورمانده پنھان است،  -بیني مي

ھارت عظیم واالترین استادان نیاز دارد و صنعتگر اي افتاده وساده، بھ م یا ترسیم درختان تناور بر تپھ
نمایي  سازي و زنده كشاند، خاصھ اگر خواستار ھماھنگ متعارف را بھ ھزاران سھو و لغزش مي

  .ھا باشد صحنھ

یك از داستانھاي ژاپني بھ جالل داستان گنجي نیست و تااین اندازه در تكامل ادبي ژاپن مؤثر  ھیچ
نویسان در  نویسي ژاپني بار دیگر رونق یافت و داستان در قرن ھجدھم، داستان با اینھمھ،. نیفتاده است

، 1791سانتوكیودن، در . ھاي شھواني از بانو موراساكي پیشتر رفتند درازنویسي و بازنمایي صحنھ
ولي این كتاب، برخالف نامش، اخالقي نبود و دولت، بھ موجب . كتاب داستانھاي اخالقي را انتشار داد

ن حفظ اخالق عمومي، حكم كرد كھ نویسندة آن مدت پنجاه روز با دست بستھ در خانة خود قانو
سانتو، كھ بھ كار فروش دخانیات و ادویة تقلبي اشتغال داشت، زني روسپي را بھ زني . محبوس شود

 تدریجًا قلم خود را پاك كرد، ولي. ھاي توكیو مشھور شد گرفت و در آغاز كار با توصیف روسپیخانھ
از این رو، برخالف رسم نویسندگان پیشین كھ از ناشران . مردم ھمچنان بھ خواندن آثار او ولع داشتند

نویسان، مردمي بینوا و سرگردان و  اكثر داستان. جز ناھاري متوقع نبودند، از ایشان دستمزد خواست
قلمي تواناتر ) 1848-1767(كیوكوتي با كین . ھمپایة بازیگران تئاتر و جزو طبقة پایین جامعھ بودند

و متینتر از قلم سانتو كیودن داشت و، مانند اسكات و دوما، تاریخ را بھ صورت داستانھاي دلكش بیان 
! چون مردم را مشتاق آثار خود دید، طول یكي از داستانھاي خود را بھ صد جلد رسانید. كرد
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ي، از آنجا كھ ھر دو نابغھ بودند، ول. ھوكوسایي پیكرنگار براي برخي از كتابھاي باكین تصویر كشید
  .كارشان بھ جدال كشید و از یكدیگر جدا شدند

ایك كو، كھ در سال . نویسان اخیر ژاپن سرخوشتر و شوختر بود كو از ھمة داستان جیپ پنشا ایك
وي سھ . كرد درگذشت، با برخي از نویسندگان اروپایي، ھمچون دیكنز و لوساژ، برابري مي 1831

گنجید، ناگزیر، آن دو را  ت و، چون شیوة ادیبانة او در فھم پدران زنان اول و دوم او نميبار زن گرف
البیت بر  البیتي نداشت، تصاویري از اثاث چون اثاث. اي گشاده، فقر را پذیرفت با چھره. طالق داد

رباني كند، آویخت؛ نیز، در ایام مقدس، بھ جاي آنكھ حیواناتي براي خدایان ق دیوارھاي اطاق خود مي
كسي وان یا طاسي بزرگ براي شستشو بھ او . داشت كشید و بھ خدایان عرضھ مي تصویر آنھا را مي

اما او طاس را وارونھ بر سر نھاد و بھ معبر عام رفت، و براثر این شوخي، رھگذران بسیار . داد
و از او خواست كھ ك ایك. در روز عید سال نو، ناشر آثارش بھ دیدن او شتافت! نقش بر زمین شدند

كو خود لباسھاي مجلل او را پوشید و  چون ناشر جامھ از تن درآورد، ایك. لخت شود و شستشویي كند
در دوازده بخش انتشار  1822و  1802شاھكار او، ھیزاكوریگھ، بین سالھاي ! روانة دید و بازدید شد

شده و بھ قول استن  ز، نوشتھویك اثر چارلز دیكن این داستان بھ شیوة اوراق باشگاه پیك. یافت
كو، ھنگامي كھ در بستر مرگ افتاد، بھ شاگردانش چند  ایك» .شوخترین وگیراترین اثر ژاپني است«

شاگردانش كالبد . ھا را روي جسد بگذارند بستة كوچك داد و سپرد كھ، قبل از سوزندان جسد او، بستھ
ناگھان صداھایي گوشخراش . آتش زدند را تشییع كردند و دعا خواندند و، بھ رسم زمان، آن را

  : برخاست

  !ھا پر از ترقھ بود بستھ: آور باشد  است مرگش نیز مانند حیاتش حیرت

  تاریخ  -2

  كي  آراي ھاكوسھ - مورخان

نویسي ژاپني فرق گذاشت، كتابھاي تاریخي آن  توان میان تاریخنگاري و داستان با آنكھ بدشواري مي
كارنامة «كھنترین تاریخنامة موجود ژاپني كوجیكي یا . داستانھایش دلپذیر نیستندكشور بھ اندازة 

بھ وسیلة یاسومارو بھ خط چیني نوشتھ شده است،  712این كتاب، كھ در سال . است» حوادث كھن
دولت ژاپن، در . رود چنان با افسانھ آمیختھ است كھ فقط در نظر مؤمنان آیین شینتو تاریخ بھ شمار مي

، 720پس، در سال . ، درصدد دگرگون كردن گذشتھ برآمد»بزرگ اصالح«، یعني بعد از 645 سال
در این كتاب، بسیاري از مطالب . بھ زبان چیني نگارش یافت» كارنامة ژاپن«نیھونگي یا 

ھاي چیني گستاخانھ سرقت شده و، بدون رعایت ترتیب زماني، بھ تاریخ ژاپن پیوند خورده  تاریخنامھ
این وصف نیھونگي بیش از كوجیكي بھ واقعیت نزدیك، و مبناي بسیاري از تاریخھاي بعدي  با. است
. است، بھ وجود آمدند» تر پرستانھ میھن«ھاي متعدد، كھ ھر یك از دیگري  از آن پس، تاریخنامھ. است
را نوشت و » تاریخ توالي حقیقي سالطین آسماني«، كیتاباتاكھ كتاب جینتوشوتوكي یا 1334در 

  :موضوع قدسیت ژاپنیان را، كھ اكنون بھ گوش ھمة جھانیان رسیده است، طرح كرد

تنھا . بنیادش نھاده است» نیاي آسماني«تنھا سرزمین ماست كھ . كشوري است آسماني] ژاپن[یاماتو 
چیزھایي از این . آن است كھ از جانب االھة خورشید بھ سلسلة طوالني اخالف او منتقل شده است

  . شود از این رو، ژاپن سرزمین آسماني خوانده مي. شورھاي بیگانھ وجود نداردگونھ در ك
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چاپ شد، نھضت احیاي دین و دولت دیرین را، كھ با موتواوري بھ  1649این كتاب، كھ اول بار در 
تاریخ «نیھونشي یا  ، كتاب داي1851یاسو، در  یھ میتسوكوني، نوادة اي. اوج خود رسید، آغاز كرد

اش، در برانداختن شوگونھاي  جلد نوشت، و این كتاب، پس از زمان نویسنده 240را در » ژاپنبزرگ 
  .توكوگاوا مؤثر افتاد

ھاكوزكي كھ در نیمة دوم قرن . ھاكوزكي است ترین مورخ ژاپني آراي ترین و بیطرفانھ شاید محققانھ
خواند و تھور را » ر كودكانھبسیا«ھفدھم بر حیات عقلي ژاپن فرمانروایي كرد، االھیات مسیحي را 

اثر بزرگ . ھاي تاریخ نماي ملت خود را ھم بھ باد استھزا گرفت اي از افسانھ بھ جایي رسانید كھ پاره
این تاریخ یكي از عجایب ادبي است، زیرا تدارك آن، با . جلد است او ھانكامپو نام دارد و شامل سي

  مطالعاتي . اھي چند بھ طول نكشیدوجود آنكھ مستلزم تتبعات فراوان بود، بیش از م

یھ  گفت، شوگون اي گویند ھنگامي كھ دربارة نظام كنفوسیوسي چین درس مي. تاریخي او مؤثر افتاد
راند و در فصل  ھا را از سرخود نمي شد كھ در فصل تابستان پشھ نوبو چنان مستغرق درس او مي
تصویر دقیقي كھ . گردانید شمند نميبیني خود، رو از جانب دان زمستان جز براي پاك كردن آب

  :ترین و بھترین وجھ زندگي ژاپني است ھاكوزكي از پدر خود بھ دست داده است، نمودار ساده

ھمیشھ . از آن زمان كھ بھ فھم كنھ اشیا نایل آمدم، بھ یاد دارم كھ جریان زندگیش ھمواره یكسان بود
كرد و موھاي خود را شخصًا  د شستشو ميخاست، سپس با آب سر ساعتي پیش از طلوع آفتاب برمي

آمد كھ براي او آب گرم  شد، زني كھ مادر من بود، در صدد برمي وقتي كھ ھوا سرد مي. آراست مي
چون از ھفتادسالگي . داد، زیرا مایل نبود كھ خادمان را بھ زحمت اندازد اما او اجازه نمي. فراھم آورد

ناپذیر بود، مجمر پرآتشي بھ داخل  كھ ھواي سرد تحملگذشت ومادرم نیز در عمر پیش رفت، گاھي 
گذاشتند  ظرفي آب كنار آتش مي. خوابیدند نھادند و مي آوردند، و آن دو پاھاي خود را نزدیك آن مي مي

پدرم، . گذاشتند ھر دو آیین بودا را حرمت مي. نوشید و پدرم، بھ ھنگام بیدار شدن، از آب گرم آن مي
… كرد؛  آراست، ھرگز از اداي كرنش نسبت بھ بودا غفلت نمي ة خود را ميپس از آنكھ موي و جام

… شتافت؛ كار رسمي خود مي نشست و آنگاه بھ سوي بعد از لباس پوشیدن، بآرامي در انتظار صبح مي
خندید،  گاه، حتي موقعي كھ مي كس ندید كھ خشمي از او ظاھر شود، و من در خاطر ندارم كھ ھیچ ھیچ

زباني  شد، ھرگز سخت ز او شنیده باشم؛ ھمچنین، وقتي كھ از مالمت كسي ناگزیر ميبانگ نشاطي ا
كوشید؛ رفتاري پروقار داشت؛ ھرگز او را برافروختھ یا  سخني مي كرد؛ تا مرز امكان، در كوتھ نمي

اي بردیوار اطاقش آویختھ  داشت؛ تصویر كھنھ اطاق خود را پاك نگاه مي… شكیب ندیدم؛  آشفتھ یا بي
میل نبود كھ با تماشاي آنھا، بام را بھ شام رساند؛ گاھي با  داشت؛ بي بود، و چند گل در گلداني نگاه مي

كشید، و رنگھاي دیگر را خوش نداشت؛ بھ ھنگام تندرستي، بھ ھیچ  الوان سفید و سیاه تصویر مي
  .رسانید انداخت، بلكھ خود كاري را بھ انجام مي روي خادم را بھ زحمت نمي

  نگاري  مقالھ -3

  كامو نوچومي  -شوناگون بانو سي

ترین شاخة  نگاري، كھ شاید دالویز نگار، و تأثیر او در مقالھ آراي ھاكوزكي ھم مورخ بود و ھم مقالھ
: نویسي، یك زن است قھرمان این حوزه ھم، مانند قھرمان حوزة داستان. ادب ژاپني باشد، عظیم است

، معموال نخستین و واالترین »یادداشتھاي بالشي«وشي، یعني شوناگون، صاحب ماكورا ز بانو سي
وي، كھ ھمعصر بانو موراساكي بود، از خاندان مشھور فوجیوارا . آید نگار ژاپني بھ شمار مي مقالھ
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برخاست و افتخار مالزمت ملكھ را یافت و زندگي پرتكلف و پرفضیحت اطراف خود را توصیف 
پس از مرگ ملكھ، . مقاالت او، لطف اصل آنھا را حدس زنیمتوانیم از لطف ترجمة  ما مي. كرد
  . شوناگون گوشھ گرفت سي

گیر زمان خود را بھ فراخور موازین سست زمان خود  اخالق سھل. شود بھ ھیچ یك از این دو دیده نمي
  :كش احترام چنداني قایل نیست پذیرد و براي روحانیون شادي مي

اش نظر دوخت، وگرنھ بھره بردن از  آسانتر بتوان برچھر واعظ باید مردي خوش سیما باشد، تا
بنابراین، . رود افتند، و كارگوش دادن از یادت مي چشمھا بھ تك و دو مي. شود سخنانش ممكن نمي

اگر واعظان در سن مناسبتري بودند، شادمانھ … . واعظان زشت مسئولیت خطیري برعھده دارند
  .آور است دروضع حاضر، فكر معاصي آنان خوف. مكرد دربارة ایشان قضاوت موافقتري مي

  :برد شوناگون از خواستنیھا و ناخواستنیھاي خود نام مي بانو سي

  :بخش چیزھاي نشاط

  ھایي پرجمعیت، از گردش بھ خانھ آمدن، با ارابھ

  ھا، شاطران فراوان داشتن،  گاوان و راندن ارابھ براي دواندن نره

  زورقي روان بر رودخانھ،

  …. ایي كھ بخوبي بھ رنگ سیاه ملون شده باشنددندانھ

  :چیزھاي كدورت آور

  اطاقي كھ طفلي در آن مرده باشد،

  مجمري كھ آتشش خاموش شده باشد،

  گاوان باشد، راني كھ مورد نفرت نره ارابھ

  .تولد دختران، یكي پس ازدیگري، در خانة مردي دانشمند

  :انگیز چیزھاي نفرت

  ،»!دانم اوه مي«گویي، میان سخنت دوند و گویند  انمردي كھ چون برایشان داست

  …و آنگاه داستاني نامربوط برایت نقل كنند، 

  مردي كھ با تو دوستي دارد، و زبان بھ ستایش زني كھ تازه شناختھ است، گشاید،

  …میھماني كھ چون تو را در شتاب بیند، قصة درازي گوید، … 
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  . ساسھا… خرناس مردي كھ خواھي پنھانش كني، و در جایي بھ خواب رفتھ باشد كھ نباید، 

پدرش در زیارتگاه كامو، واقع در كیوتو . شوناگون در مقالھ نگاري كامو نوچومي است تنھا رقیب سي
 چومي نتوانست جانشین پدر شود، در سلك رھبانان بودایي. و متعلق بھ شینتو مذھبان، متولي بود

، 1212سپس در . در یكي از زوایاي كوھستان منزوي شد و بھ مراقبھ پرداخت  درآمد و در سن پنجاه
وي در این . را نوشت» گزارش ده پاي مربع«بھ عنوان وداع با دنیاي پرجنجال اجتماع، ھوجوكي یا 

دارد كھ براي  اظھار مي ،1181نوشتھ، پس از شرح رنجھا و آزارھاي زندگي شھري و قحطي بزرگ 
اي بھ وسعت كمتر از سھ متر مربع و بھ ارتفاع دو متر ساختھ است و، دور از آشوب زمانھ،  خود كلبھ

بھ این فكر  این اثر، انسان امریكایي را. پیرایة طبیعت خرسند شده است از صحبت فلسفھ، و رفاقت بي
  اندازد كھ ژاپن مي

  گیر امریكایي سخندان گوشھ - گیر، ھمچون ثورو در سدة سیزدھم خردمندي داشتھ است گوشھ

  .در عزلتگاه والدن پوند

IV -  نمایش  

  داوري - شكسپیر ژاپن –تئاتر مردم  - مشخصات آن - نمایش بزمي

از ھنري  -، با جریان تئاتر انگلیسيما. فھم نمایش ژاپن دشوارتر از فھم ھنرھاي دیگر آن سامان است
خوانده » نو«توانیم نمایش بزمي ژاپني را كھ  ایم، چگونھ مي خو گرفتھ - چھارم تا ماري استوارت

شود، دریافت كنیم؟ باید شكسپیر را فراموش كنیم و عقبتر برویم و بھ نمایشھاي اخالقي قرن  مي
وحتي منابع دیني درام یونان و روم و اروپاي آور شویم  ، روي»من اوري«پانزدھم، یعني نمایشھاي 

آیین شینتو و رقص دیني كاگورا و ) پانتومیم(سخن  جدید را بھ یاد آوریم تا بتوانیم تحول نمایشھاي بي
در حدود قرن چھارم، روحانیان بودایي، در مراسم خود، . پیدایش نمایش بزمي ژاپن را دریابیم

سپس نقشھاي فردي را در مراسم جمعي دیني راه دادند و براي حركات بي سخن را با آواز آمیختند و 
  . بیان و عمل، موضوعي تنظیم كردند و بھ این ترتیب ھنر نمایش را بھ وجود آوردند

گرفت، و گاھي در فاصلة قسمتھا،  ھرنمایش ژاپني، مانند نمایشھاي یوناني، سھ قسمت را در بر مي
شد و ذھنھاي تماشاگران را از فشارھاي  بازي، عرضھ مي ھایي شامل كیوگن، یعني دلقك پرده پیش

ن كرد، و غرض آ سخن دیني تجاوز مي قسمت اول بندرت از نمایش بي. رھاند ادراكي و عاطفي مي
نھادند و كارھایي  در قسمت دوم، بازیگران با سالح و جوشن بھ صحنھ پا مي. سازي خدایان بود رام

قسمت سوم با مالیمت آمیختھ بود و بعضي از . دادند براي ترساندن و راندن شیاطین صورت مي
قالب اشعار بیشتر گفتنیھاي نمایش در . گذاشت انگیزطبیعت یا زندگي ژاپني را بھ نمایش مي تجلیات دل

از صورت . بازیگران ھمھ از مردم محترم و حتي از اشراف بودند. شد بیقافیة دوازده ھجایي بیان مي
یاسو، در حدود  یھ یوشي و اي آید كھ نوبوناگا و ھیده اي كھن چنین برمي اسامي بازیگران نمایشنامھ

نقابھا، كھ امروز جزو آثار . زدند بازیگران نقاب برچھره مي. ، در یك نمایش بزمي بازي كردند1580
آرایي  نمایش سازان در صحنھ. آیند، از چوب ساختھ شده و منقش بودند نفیس ھنري بھ شمار مي

نمایشھا . آراستند ورزیدند؛ تماشاگران، خود بھ نیروي خیال، زمینھ و محیط عمل را مي اھتمامي نمي
یكي از رایجترین موضوعھا مربوط . زد اھمیت دور مي العاده ساده و بي بر محور موضوعھاي فوق

بیند، گیاھان  سوزد، ولي چون راھبي را از سرما لرزان مي بود بھ یك ساموراي كھ در آتش فقر مي
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شود كھ آن راھب،  سپس معلوم مي. افروزد برد و براي او آتشي مي دست پرورد خود را مي
  این نمایش  .یابد  اي مقتدر است، و ساموراي پاداشي بزرگ مي السطنھ نایب

. نمایند ھنوز مورد توجھ ژاپنیان است، و بازیگران، با حركات خود، لطف و قدرت كھن آن را باز مي
رویم، ژاپنیان  اي مكرر و شاید تمسخرانگیز، بارھا بھ اپرا مي ھمچنانكھ ما غربیان، براي دریافت قصھ

اي ژاپني در بیگانگان شتابزده و نمایشھ. گردانند نیز از دیدن نمایش كھنة ساموراي آب در دیده مي
شاعري ژاپني در این باره . دھد گذارد، ولي ژاپنیان را تكان مي پیشھ تأثیري عمیق بھ جا نمي كاسب

› نو‹من ھمواره بر این اعتقادم كھ رواج دادن نمایش ! چھ سوزآور و زیباست› نو‹نمایش «: گوید مي
ًا اعتراضي ساده برضد تئاتر غربي نخواھد بود، چنین كاري صرف. زمین اھمیت بسیار دارد در مغرب

با این وصف، ژاپن، ھر چند ھنوز » .بلكھ باعث خواھد شد كھ تئاتر غربي از آن الھام بگیرد
آورد، از قرن ھفدھم تاكنون از نوشتن این گونھ  را بھ دقت تمام بھ روي صحنھ مي» نو«ھاي  نمایشنامھ

  .نمایشنامھ دست كشیده است

ورھا، تاریخ فن نمایش مشتمل است بر تحول تدریجي مراسم دیني جمعي ھمراه با در بیشتر كش
در ژاپن ھم، بھ مرور ایام و براثر تكامل فن . ھمسرایي و تبدیل آنھا بھ نمایشي بر محور عمل انفرادي

سرانجام، . نمایش، بازیگراني پا پیش نھادند و صحنھ را زیر نفوذ شخصیت فردي خود گرفتند
سخن دیني از اھمیت افتادند و برخوردھا و كشمكشھاي شخصیتھاي فردي مایة اصلي  بينمایشھاي 

نخستین تئاتر مردم در . بھ وجود آمد» تئاتر مردم«باي یا  بھ این ترتیب، كابوكي شي. نمایش شدند
وي، كھ صحبت اھل طریق را شكستھ و از خانقاه . بھ وسیلة یك راھبھ پدید آمد 1600حدود سال 

اما . فتھ بود، در اوزاكا تئاتري ترتیب داد و، براي كسب روزي، شغل رقاصي پیش گرفتبیرون ر
اساسًا، . شمرد ژاپن نیز، مانند انگلیس و فرانسھ، حضور زن را در صحنة تئاتر ناپسند و ممنوع مي

یافتند،  چون مردان طبقات باال بندرت، و آن ھم بھ طور ناشناس، در تئاترھاي مردم حضور مي
گران تئاتر بھ صورت صنفي نازل و مطرود در آمدند وحرفة آنان، براثر عدم حمایت جامعھ، بھ بازی

كردند، و برخي از مردان  در تئاتر ژاپني، نقشھاي زنانھ را نیز مردان بازیگر ایفا مي. فساد كشیده شد
انداختند، بلكھ  مي پرداختند كھ نھ تنھا تماشاگران را بھ شبھھ بازیگر چنان بامھارت بھ تقلید زنان مي

ھمة   !بردند شد، چندانكھ در خارج صحنھ ھم با لباس زنانھ بھ سر مي امر بر خودشان نیز مشتبھ مي
پوشیدند ورنگھاي روشن بر چھره  ھاي پرزرق وبرق مي بازیگران براي نشان دادن نقش خود، جامھ

دستة . ھاي روشن بودشاید بتوان گفت كھ ضعف روشنایي صحنھ علت استعمال رنگ. مالیدند مي
گفتند، در اطراف  سخن بھ جاي بازیگران سخن مي ھمسرایان، و سخنگویاني كھ در نمایشھاي بي

ھایي كھ بھ ردیف چیده  گرفتند، و تماشاگران در مقابل صحنھ، برحصیر یا جعبھ صحنھ جاي مي
  .نشستند شد، مي مي

ھموطنانش او . نیست) 1724 - 1653(ن درنمایش ژاپني، نامي مشھورتر از نام چیكاماتسو مونزایمو
اینان برآنند كھ آثار چیكاماتسو . آید گران مي اما نقادان انگلیسي را این مقایسھ. سنجند را با شكسپیر مي

  خشن و پرجنجال و شامل 

باید گفت كھ چیكاماتسو سخت بھ شكسپیر ماننده است، ولي اگر نمایشھاي . دارند» جاللي وحشیانھ
آلود نیستند، از اینجاست كھ مامعاني و لطایف آنھا را درك  ما، جز نمایشھاي ھیجان ژاپني، در دیدة

. مسلمًا نمایشھاي شكسپیر نیز براي كسي كھ افكار و زبان او را درنیابد، كم تأثیر خواھد بود. كنیم نمي
كاماتسو كشاند،  ھمچنانكھ شكسپیر، در نمایشنامة رومئو و ژولیت، قھرمانان خود را بھ خودكشي مي

اما نباید این تكرار مكرر را عیب . كشد ھمواره، براي تھییج تماشاگران، موضوع خودكشي را پیش مي
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دھد، درحیات  كار او دانست، زیرا خودكشي بھ ھمان وفوري كھ در صحنة نمایش ژاپني روي مي
  . واقعي مردم آن سرزمین نیز شایع است

. تواند ندارد و كاري جز بازگفتن مشاھدات خود نمي ناظر بیگانھ، در این گونھ موارد، حق داوري
تر، و از  نمایش ژاپني در نظر مسافر بیگانھ، از حیث پختگي و پیچیدگي، از نمایش اروپایي پست

لحاظ شور و نیرو باالتر است؛ نوعي ملو درام عامیانھ است كھ، برخالف نمایشھاي كنوني فرانسھ و 
ھمچنین نزد ما، شعر . طحي آلوده نشده و از حركت نیفتاده استانگلیس و امریكا، بھ مسائل عقلي س

ایم كھ شعر بزمي  شور و، بھ حد افراط، متكلف و اشرافي است، زیرا ما عادت كرده ژاپني مجمل و بي
شعر رزمي ما ھم، چنان خشك و بیجان شده است » مود«مانند قطعة  - را بھ شیوة رزمي اطناب دھیم

! ر بردارد و ایلیاد مفصل وفشرده را سراپا بخواند، بھ چرت خواھد افتادكھ ھومر اگر خود سر ازگو
ولي ادب خود ما ھم از چنین . یابیم آمیز مي بر ھمین سیاق، ما داستانھاي ژاپني را رقیق و ھیجان

دو شاھكار داستاني انگلیسي، یعني تام جونز و اوراق باشگاه پیك ویك با . داستانھایي خالي نیست
شاید گنجي موناگاتاري، اثر بانو موراساكي، در . كنند اتاري و ھیزاكوریگھ برابري ميگنجي مونوگ

گمان، ھرچیز دور و بیگانھ، خشك و بیروح  بي. لطف و روشني از تام جونز، اثر فیلدینگ، برتر باشد
خود  از این رو، ما ادب ژاپني را خشك و بیروح خواھیم یافت، مگر آنكھ كامال میراث غربي. نماید مي

  .را فراموش كنیم و مستغرق ژاپن شویم

V -  ھنرھاي فرعي  

  الك كاري -ھیداري جینگارو -اینرو و نتسوكھ - موسیقي و رقص -تقلید خالق

اما روح یا . قوالب ھنري و ھمچنین تقریبًا ھمة صور خارجي زندگي ژاپني از چین گرفتھ شده است
موجي كھ در قرن ھفتم آیین . آن ژاپنیان استنیروي دروني ھنرھا و سایر تجلیات حیات ژاپني از 

بدیھي . بودایي را بھ ژاپن رسانید، ھنرھاي وابستة آن آیین را ھم از چین و كره بھ این كشور كشانید
است كھ این ھنرھا زادة چین و كره نبودند، و عناصر فرھنگي ژاپن نھ تنھا از چین و ھند، بلكھ از 

نانكھ مجسمة بودا در كاماكورا، پیش از آنكھ ژاپني باشد، رنگ آشور و یونان نیز سرچشھ گرفتند، چ
ژاپنیان عناصر بیگانھ را با خالقیت خود دگرگون كردند و، . باكتریایي دارد -پیكرتراشي یوناني

  بسرعت، 

ھنرمندان ژاپني ناگزیر از طي  .اند دانستھتوانگران ژاپن گاھي آثار ھنري را گرامیتر از زمین و طال 
گرفتند؛ اگر ثروتي  ور ساده مزد نمي گاه بیش از یك پیشھ دورة دراز و پرزحمت شاگردي بودند، و ھیچ

دردسر فقر باز  دادند و بھ آغوش طبیعي و بي افتاد، با القیدي بھ بادش مي ھم بھ دست ایشان مي
تنھا صنعتگران ھنرمند مصر و . ورزیدند با این وصف، با اخالص و فداكاري مجاھده مي. شتندگ مي

یونان باستان و چین قرون وسطي، در چیره دستي و ذوق و مھارت، بھ پاي ھنرمندان ژاپني 
  .رسیدند مي

آالت  نتھاي زیبا، زی ھاي پاكیزه، جامھ زندگي گذشتة ژاپنیان با خمیرة ھنر سرشتھ شده بود؛ خانھ
ژاپنیان معتقد . كردند ظریف، و گرایش طبیعي مردم بھ رقص و آواز، ھمھ، از این واقعیت حكایت مي
ایزاناگي و . بودند كھ موسیقي، مانند زندگي، از طرف خدایان بھ قوم ژاپني ارزاني شده است

امپراطور اینكیو، ، 419خواندند؛ ھزار سال بعد، در سال  ایزانامي، بھ ھنگام آفرینش زمین، سرود مي
. نواخت و ملكة او بھ رقص پرداخت) نوعي قانون(ھنگام گشایش یك قصر جدید، سازي بھ نام واگون 
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وقتي كھ اینكیو درگذشت، پادشاه كره ھشتاد تن خنیاگر بھ ژاپن فرستاد تا در مراسم تشییع جنازة او 
مردم كره و چین و ھند بودند، بھ  اي كھ از آن اینان دستگاھھا و ابزارھاي موسیقي تازه. شركت كنند

) مجسمة بزرگ بودا(، استادان موسیقي چیني در مراسم نصب دایبوتسو 752بھ سال . ژاپنیان آموختند
ھنوز آالت موسیقي قدیم ژاپن در شوسویین یا گنجینة . در معبد تودایجي واقع در نارا موسیقي نواختند

ل آوازخواني و نوازندگي درباري و رقص رھباني موسیقي اصیل چین شام. سلطنتي نارا وجود دارد
در . نیز در بین مردم رواج داشت) نوعي تارسھ سیمي(و سامي سن ) نوعي عود(نواختن بیوا . بود

آھنگھاي سادة آنان وابستة پنج نت گام . ژاپن از آھنگسازان بزرگ یا كتابھاي موسیقي خبري نبود
گذاشتند،  قیدانان بین دانگھاي بزرگ و كوچك فرق نميموسی. بود) آرموني(كوچك، و فاقد ھماھنگي 

گفتند اگر كسي بخوبي  مي. توانستند یكي از بیست ابزار متعارف را بنوازند ولي تقریبًا ھمة ژاپنیان مي
رقص «در ژاپن . از عھدة نواختن سازھا برآید، تمام ذرات گرد و غبار سقف بھ رقص درخواھد آمد

ھاي دیني و  جنبھ» .د كھ نظیر آن در ھیچ كشور دیگر دیده نشده استاز چنان رونقي برخوردار بو
گاه، مردم روستایي، بھ مناسبتي، لباسھاي  گاه. اجتماعي رقص بر جنبة عشقي آن غلبھ داشت

اي با مھارت خود جماعات كثیري را  رقاصان حرفھ. رقصیدند پوشیدند و با ھمدیگر مي مخصوص مي
بانو . نمودند قات، حتي طبقات باال، بھ این ھنر عنایت فراوان ميزنان ھمة طب. كردند محظوظ مي

ھنگامي كھ شاھزاده گنجي با دوستش تونو چوجو رقص : گوید موراساكي در داستان معروف خود مي
  امواج «

گاه ندیده بودند كھ پاھا با چنان ظرافت و سرھا با چنان  ناظران ھیچ«. كرد، ھمگان بھ ھیجان آمدند
این رقص بھ قدري مھیج و زیبا بود كھ در پایان آن، چشمان امپراطور … . بش درآیندوقاري بھ جن

  ».پرآب شد و ھمة امیران و بزرگان بھ بانگ بلند گریستند

پوشیدند، بلكھ خود را با  ونگار مي ھاي زربفت و ابریشمین پرنقش صاحبان استطاعت، نھ تنھا جامھ
زنان، از پس بادبزنھاي بسیار دلربا، خودنمایي . آراستند مياشیاي ظریفي كھ یادآور ژاپن باستان بود 

اینرو . دادند و شمشیرھاي منقش گرانبھاي خود را نمایش مي» اینرو«و » نتسوكھ«كردند، و مردان  مي
جعبة كوچك زیبایي بود از عاج یا چوب كھ چیزھایي مانند تنباكو و پول و لوازم تحریر را در 

آویختند و، براي جلوگیري از حركت آن، نتسوكھ  زرگان اینرو را بھ كمر ميب. نھادند ھاي آن مي خانھ
با نقوش زیبایي چون . بردند بھ كار مي) »بستن«و تسوكھ بھ معني » انتھا«مركب از نھ بھ معني (

نقشھاي خدایان، اھریمنان، فیلسوفان، پریان، پرندگان، خزندگان، ماھیان، حشرات، گلھا، برگھا، و 
طبعي ژاپنیان ھوشمند  این نقوش، شوخ: آراستند ندگي مردم، سطح كوچك نتسوكھ را ميھاي ز صحنھ

ھاي عاج و چوب، بھ  بر قطعھ: دھند شود، بخوبي نشان مي را، كھ نظیر آن در ھنر ھیچ قومي دیده نمي
میلیمتر، تصاویر زنان و كاھنان فربھ، میمونھاي چاالك، و حشرات  25كوچكي مكعبي با ابعاد 

دریافت ظرافت و عمق این تصویرھا مستلزم تعمق كافي . كردند نظر را بادقت حكاكي ميم خوش
   .بردتوان بھ شور ھنري مردم ژاپن پي  ولي حتي با افكندن نگاھي كوتاه بھ آنھا مي. است

ھاي  ، معروفترین سازندة مجسمھ»جینگاروي چپدست«جنیگارو، معروف بھ ھیداري جینگارو، یعني 
اند كھ خداوندگار جینگارو در جنگي شكست خورد، و فاتح خواستار كشتن دختر او  آورده. چوبي بود

كھ نمود  پس، جینگارو سري شبیھ سر دخترك ساخت و نزد فاتح فرستاد این سر چندان طبیعي مي. شد
از این رو . فاتح آن را واقعي پنداشت و گمان برد كھ جینگارو سردختر خداوندگار خود را بریده است

تندیسھاي فیلھا و گربة خفتھ، كھ در . فرمان داد تا با قطع دست راست جینگارو او را مجازات كنند
» ة فرستادة امپراطوريدرواز«. اند، از آثار جینگارو ھستند یھ یاسو در نیك كو نصب شده زیارتگاه اي

ھنرمند روي صفحة داخلي این در . در معبد نیشي ھونگ وان واقع در كیوتو نیز ساختة اوست
عارف براي . كنند كھ سلطنت را بپذیرد بھ عارفي چیني پیشنھاد مي: داستاني را تجسم بخشیده است
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رود و گوش خود را  ميتطھیر گوش خود، كھ بھ خیال او از این سخن آلوده شده است، بھ رودخانھ 
  در میان ! ستیزد كھ چرا رود را آلوده است آید و با او مي سپس گاوچراني سختگیر فرا مي! شوید مي

. كاري در بین ژاپنیان اھمیت بسیار یافت كرد، و الك درخت الك در جزایر ژاپن بخوبي رشد مي
پوشانیدند، ولي معموال از گل  ھ ميھاي متعدد الك و پنب ھاي چوبین را با ورقھ صنعتگران گاھي مجسمھ

آوردند و سپس درون قالب را با چند  ساختند و، بھ وسیلة آن، قالبي میان تھي فراھم مي اي مي مجسمھ
پیكرتراشان ژاپني چوب را   .كردند پوشش الكي، كھ ضخامت ھر یك از ماقبل خود بیشتر بود، پر مي

اند در آسیا  ھا و كاخھاي ژاپني را آراستھ یني كھ بقعھچوبھاي مز. در كار ھنر بھ مقام مرمر رسانیدند
  .نظیر ندارند

VI –  معماري  

  منازل  -یاسو یھ مقبرة اي -قصور –معابد 

كو، چون آیین بودایي را دیني برحق یا براي مصالح خود سودمند یافت، امر  ، ملكھ سوي594در سال 
السلطنھ شوتوكو تایشي، كھ مأمور این مھم شد،  نایب. بھ ساختن معابد بودایي در سراسر مملكت كرد

كاران و آجرسازان و   روحانیان و معماران و پیكرتراشان و ریختگران و قالبگیران و بنایان و تذھیب
آمدن این گروه كثیر بھ ژاپن تقریبًا بھ مثابھ آغاز ھنر . بافندگان و صنعتگران دیگر را از كره فراخواند

ین شینتو، كھ تا آن زمان یكھ تاز بود، بھ ساختن معابد مجلل و تصویر و تجسم زیرا آی. ژاپني است
ھایي كھ در پرتو آیین بودایي در سراسر  معابد و مجسمھ. اما آیین بودایي چنین نبود. گرایید خدایان نمي

و تزیین  مانستند، اما بھتر از آنھا حكاكي ھاي چیني مي ژاپن بھ وجود آمدند، اساسًا بھ معابد و مجسمھ
، و دیوارھایي چوبین بھ رنگھاي »اي توري«اي شكوھمند، بھ نام  معبد ژاپني داراي دروازه. شده بودند
. درخشید سقف معبد بر تیرھاي عظیم قرار داشت، و آجرھاي كاشي بام در زیر آفتاب مي. روشن بود

دا و جز اینھا درمیان خانھ و پاگو در خارج ساختمان بزرگ حرم مركزي، ساختمانھاي كوچكتر نقاره
زیر نظر شوتوكو تایشي در  616یوجي، كھ در سال  معابد چوبین ھوري. كردند درختان خودنمایي مي

در حالي كھ . روند نزدیكي شھر نارا برپا شد، بزرگترین اثر ھنرمندان بیگانھ در ژاپن بھ شمار مي
ز یكي از این معبدھاي چوبین ھاي بیشمار ھزاران معبد سنگي را از میان برده است، ھنو زلزلھ

سازندگان این معابد كھن را ھمین افتخار بس كھ، در اعصار بعد، شكوه سادة آنھا را ھیچ . برجاست
یوجي  معابدي كھ اندكي بعد در نارا ساختھ شد، از لحاظ زیبایي، تقریبًا با معابد ھوري. بنایي تالي نشد

بھ قول . تودایجي از كمال تناسب برخوردار است معبد» تاالر زرین«كنند، و مخصوصًا  برابري مي
  .را در آغوش گرفتھ است» نفیسترین معماري آسیا«رلف ادمز كرم، نارا 

  شوگون یوشي میتسو عزم . ھاي ترقي معماري ژاپن، عصر شوگونھاي آشیكاگاست یكي دیگر از دوره

قطعھ طال تمام شد،  000،20متر براي خدایان، كاخ تاكاكورا را، كھ تنھا یك در آن بھ بھاي  110
دالر، براي خود، و كوشك زرین  000،5000براي مادرش، كاخ گل را، با صرف مبلغي برابر 

یوشي نیز كوشید تا با قبالي قاآن بھ رقابت  شوگون ھیده. كینكاكوجي را بھ افتخار ھمگان برپا داشت
ند سال بعد، از سر ھوس، آن برافراشت و چ» كاخ كامراني«پس درمومویاما قصري بھ نام . پردازد

توان  وان انتقال یافت، مي از مشاھدة دربزرگ این كاخ، كھ بھ معبد نیشي ھونگ . را فرو كوبید
آنكھ چشم از آن  توان از بام تا شام بر آن خیره شد، بي اند كھ مي گفتھ. ظرافت پرشكوه آن را دریافت

داراي ھمان مقامي بود كھ ایكتینوس و  یوشي توكو در ژاپن عصر ھیده معمار كانو پي. سیر شود
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پیرایة معماري آتني نگرایید،  توكو، در كار ساختمان، بھ زیبایي بي اما یي. فیدیاس در آتن قدیم داشتند
معماري عصر آشیكاگا بسیار مجلل بود، و نھ . العین خود قرار داد بلكھ شكوه معماري ونیزي را نصب

یوشي، در  بھ فرمان ھیده. مان چنان جاللي بھ خود ندیده بودندژاپن نھ كشورھاي دیگر آسیا تا آن ز
این . اي ساختند شھر اوزاكا، كھ اكنون از لحاظ صنعت ھمتاي شھر امریكایي پیتسبرگ است، قلعھ

  .یوشي در آن جان داد، ھنوز برجاست قلعھ، كھ پسر ھیده

اما، پس از مرگ او، . ریفیاسو بیشتر بھ فلسفھ و ادب رغبت داشت تا بھ صنایع ظ یھ شوگون اي
كرد، فرمان داد كھ براي ساختن بنایي  اي چوبین زندگي مي میتسو، كھ خود در كلبھ یھ اش، اي نواده

زیباترین بنایي كھ . یاسو، ثروت و ھنر ژاپن را بھ كار گیرند یھ عظیم در محل نگاھداري خاكستر اي
كیلومتري 145كو، واقع در  ن بنا در نیكای. در خاور دور بھ یاد كسي برپا شده است ھمین بناست

. شود، قرار دارد اي آرام كھ خیاباني آراستھ بھ سروھاي مجلل بھ آن منتھي مي توكیو، برفراز تپھ
میتسو نخست راھھایي وسیع كشیدند و سپس دروازة زیبا و پرزرق و برق  یھ اي معماران شوگون 

ھا و  گذرد، بقعھ ناشدني مي از زیر پلي مقدس و لمس آنگاه، در كنار نھري كھ. مون را بنا كردند یومي
ساختمان . اند و زیبایي و ظرافتي زنانھ دارند، برافراشتند كاري ساختھ شده معبدھایي كھ از چوب الك

آمیز است، چنانكھ رنگ سرخ دیوارھا و بامھا از خالل درختان  این بناھا سست، و آرایش آنھا تكلف
شود، شاید براي  ژاپن كھ در بھاران، در پرتو گلھا، یكسره رنگین مي. دكن سبز فام چشم را خیره مي

  .شورتر، بھ رنگھاي تند نیاز دارد نمودار ساختن روح خود، بیش از اقوام كم

متصف كنیم، زیرا دیو زلزلھ چنین اراده كرده » بزرگ«توانیم معماري ژاپني را بھ صفت  ما نمي
چیني برجبین خود  سازد، تا مبادا ھنگامي كھ زمین ند نميژاپن دیوارھا و بامھاي سنگي بل. است
شود و بندرت از یك یا دو طبقھ  ھا از چوب ساختھ مي از این جھت، خانھ. اندازد، عمارت فرو ریزد مي

سوزیھاي پیاپي و اوامر مكرر دولت، شھرنشیناني كھ بنیة مالي دارند، سقف  براثر آتش. گذرد در مي
اشراف، كھ از داشتن عمارات بلند ابرخراش . كنند ن خود راسفالپوش ميھا و كاخھاي چوبی كلبھ

  كوشند، ھاي عریض و طویل مي محرومند، در ساختن خانھ
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  كو مون، در نیك دروازة یومي
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  )بد نشنو، بد نگو، بد نبین(كو  میمونھاي نیك

كاخي . مربع بیشتر باشدمتر  200ھرچند كھ، بنابر یك فرمان امپراطوري، وسعت مسكن نبایستي از 
ھر كاخ معموال شامل یك ساختمان اصلي و چند . كھ تنھا از یك عمارت تشكیل شده باشد نادر است

ساختمان فرعي است، و راھروھایي سرپوشیده این ساختمانھا را، كھ براي واحدھاي متفاوت خانواده 
نشستن، اطاقھاي متعدد بھ كار  براي غذا خوردن و خفتن و. پیوندد اند، بھ یكدیگر مي گسترده شده

توان در ظرف چند دقیقھ میز غذا را  شود، زیرا مي ھر اطاق براي ھر كار مناسب شمرده مي. رود نمي
. بر كف حصیرپوش اطاق قرار داد یا رختخواب را از نھانگاه بیرون آورد و در اطاق گسترد

توان از جا بركند و از آفتاب یا ھواي  حتي دیوارھاي خارج اطاق را مي. دیوارھاي اطاق قابل حركتند
مانند زیبایي از جنس خیزران اطاقھا را از سایھ  ھاي كركره پرده. خنك شامگاھي محظوظ شد

رود، و در  پنجره نوعي تجمل بھ شمار مي. دارد كند و از نگاھھاي دیگران محفوظ مي برخوردار مي
شود،  كھ در زمستان با كاغذ روغني پوشانیده ميھایي  ھاي فقیران، آفتاب فقط از شكافھا و روزنھ خانھ

اندازد كھ معماري ژاپني از مناطق استوایي  بناھاي ژاپن ناظر را بھ این فكر مي. آید بھ درون مي
. ھایي سردسیر چون كامچاتكا گردن كشیده است، آمده است برخاستھ و بھ جزایر ژاپن، كھ تامنطقھ

زیبایي و سبكي خاص دارند و براي فرزندان خورشید، كھ ھاي ظریف و سادة شھرھاي جنوبي،  خانھ
  .شدند روزگاري مردمي پرنشاط بودند، مساكني شایستھ محسوب مي

VII  - سازي  فلزكاري و مجسمھ  

  دین و پیكرتراشي - ھاي كالن مجسمھ - گانھ در ھوري یوجي ھاي سھ مجسمھ –آیینھ  -شمشیر

فلزكاران ژاپني براي آنكھ تیغھایي برتر از شمشیر ساموراي از مسكن او محكمتر بود، زیرا 
شمشیر ژاپني، كھ با یك ضربت از . ورزیدند شمشیرھاي دمشق و طلیطلھ بسازند، سخت تالش مي

كردند كھ كار  گاه آن را چنان مرصع مي. اي سخت مزین داشت شكافت، حفاظ و دستھ فرق تاقدم رامي
ھاي صافي  فلزكاران، ازمفرغ، آیینھ. رواج داشتسازي نیز  آیینھ. آمد آدمكشي بخوبي از آن برنمي

اي  كشاورزي براي اولین بار آیینھ: گویند. ھاي بسیار شده است ساختند كھ تابندگي آنھا موجد افسانھ مي
خرید و از دیدن خود در آن پنداشت كھ پدر مرحومش را دیده است؛ پس با احترام تمام آن را پنھان 

رفت، زنش بدگمان شد و، در پي شوھر، خود را بھ آیینھ  اي آن ميكرد؛ ولي چون كرارًا بھ تماش
! رسانید و ازدیدن خود در آیینھ سخت بھ ھراس افتاد، زیرا بازتاب خود را معشوقة شوھر پنداشت

است كھ ) میالدي 732(یكي از این زنگھا، زنگ نارا . ساختند صنعتگران ژاپني زنگھاي عظیم مي
كوبیدن چكشھاي چوبین بر سطح خارجي این زنگ، آوایي دلنشینتر از از . چھل و نھ تن وزن دارد

  صداي 

  .خیزد زمین برمي چكشھاي فلزي ناقوسھاي مغرب

كوشي و بردباري اصحاب آن معموال  سازي، كھ مشخصترین ھنر است و سخت ژاپنیان در مجسمھ
را در ژاپن سنگ خارا بردند، زی مایھ رشك سایر ھنرمندان است، چوب و فلز بیش از سنگ بھ كار مي

اي  سازان ژاپني، با وجود محدودیتھا، از استادان چیني و كره مجسمھ. شد و مرمر بفراواني یافت نمي
سازي ژاپن سھ پیكر مفرغي  شاید قدیمترین و در عین حال بزرگترین شاھكار مجسمھ. خود پیش افتادند

اند، و در  ستوه در طرفین او قرار گرفتھبودا بر گل نیلوفر آبي نشستھ و دو بودي : ھوري یوجي باشد
محل چندان  زیب در تاج اي است از مفرغ كھ زیبایي آن از زیبایي نردة سنگي اورنگ پشت آنھا لوحھ
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یوجي بھ دست چھ كساني ساختھ شده است، ولي  ھاي ھوري دانیم كھ معبدھا و مجسمھ نمي. كمتر نیست
اي چیني، الھامات ھندي، و حتي نفوذ یوناني، كھ ھزار ھ اي، نمونھ توان پذیرفت كھ استادان كره مي

. سازي ژاپني مؤثر افتاده است سال پیش از دورة عظمت ایوني بھ خارج یونان رسید، در مجسمھ
  .جھانندیوجي عالیترین آثار ھنري  گمان، سھ پیكر مفرغي ھوري بي

ژاپنیان، شاید از آن جھت كھ قامتھایي كوتاه داشتند و بلندپروازیھا و جوششھاي روحي آنان در آن 
بردند و در این ھنر مورد  ھاي عظیم لذت بسیار مي گنجید، از ساختن مجسمھ پیكرھاي كوچك نمي

ژاپن بیداد كرد، امپراطور ، كھ بیماري آبلھ در 747در سال . تردید، حتي از مصریان پیشي جستند
شومو بھ كیمیمارو فرمان داد كھ، براي جلب مھر خدایان، تندیس تناوري از بودا بسازد و در نارا 

پوند جیوه و ھفت تن  165پوند طال و  288تن مفرغ و 437براي این كار، كیمیمارو . برپاي دارد
و در ھفت مرحلھ، بھ پایان صمغ گیاھي و چند تن زغال مصرف كرد و كار را در طي دو سال، 

سرمجسمھ را بھ وسیلة قالبي یك تكھ ساخت، ولي تنة آن را با چند صفحة مجزا، كھ بھ یكدیگر . آورد
، اونو گوریمون، دركاماكورا، بودا را با 1252در . شدند، تعبیھ كرد لحیم و از اوراق ضخیم پوشیده

م گرفتھ و از تندیس بودا در نارا برتر است، آسا، كھ دایبوتسو نا این مجسمة غول. مفرغ تجسم بخشید
شود كھ حجم آن  در ھواي آزاد، برتلي محصور در درختان قرار گرفتھ است، و چنین احساس مي

بانیتي كھ انگیزة ساختمان آن بوده است تناسب دارد، و ھنرمند توانستھ است مكاشفھ و صفاي بودایي 
  را باسادگي تمام مجسم 
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  بودا، در ھوري یوجي، عكس از موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك -آمیداتصویر 
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  پاراوان مفرغ با زمینة تجسم بودا، در ھوري یوجي، موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك
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  دایبوتسو، در كاماكورا

ھم  ، طغیان شدید آب1495اما، در . دایبوتسو، در ابتدا، مانند بوداي نارا در معبدي قرار داشت. كند
معبد و ھم شھر را شست و منھدم كرد، و فقط آن فیلسوف مفرغي، ھمچنان با آرامش، در میان ویراني 

. یوشي بھ نوبة خود در كیوتو مجسمة عظیمي از بودا برپا داشت ھیده. و رنج و مرگ استوار ماند
ز بھ ھیئت خود نی  یوشي براي ساختن آن، پنجاه ھزار كارگر مدت پنج سال زحمت كشیدند، و ھیده

، اندكي پس از نصب این مجسمھ، زلزلھ 1596اما، در . كارگران درآمد و در كار، آنان را یاري كرد
یوشي  بنابر یك روایت ژاپني، ھیده. آن را فرو انداخت و قطعات معبد فرو ریختھ را برگرد آن پراكند

و را برپا كردم، و تو حتي من با ھزینة بسیار ت«: شكستھ انداخت و با مالیمت گفت تیري بھ سوي بت
  »!قادر بھ دفاع از معبد خود نیستي

 - ھاي عظیم بودا تا آثاري ظریف، مانند نتسوكھ از مجسمھ - صنعتگران ژاپني در آفریدن ھرگونھ پیكر
ساز معاصر، تاكامورا، براي ساختن پیكري بھ  دست تواناي خود را آزمودند و حتي مانند مجسمھ

رو و  ا عمرگذاشتند و، شادمانھ، پیرمردان چروكیده و شكمپروران خندانسانتیمتر سالھ 30كوتاھي 
. رفت سازان بھ كیسة كارفرمایان محیل فرو مي بیشتر عواید مجسمھ. مآب را آفریدند روحانیان فیلسوف

دین پیشگان، . ولي حسن كار در این بود كھ این ھنرمندان بھ ذوق و ظرافت طبع خود دلخوش بودند
خواستند  كردند، و منجملھ از آنان مي سازان تحمیل مي ھاي بزرگ، قیدھایي برمجسمھ ھدر مورد مجسم
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اینان بھ جذبھ و خلسة جمال نظر . كھ، بھ جاي مجسمة زنان خودفروش، تمثال خدایان را بسازند
 .كوشیدند كھ زھد و تقوا را برانگیزند و، از راه ترس، فضایلي در مردم پدید آورند نداشتند و فقط مي

سازي نیز، كھ وابستة آن بود، حرارت و نیروي  ھنگامي كھ دین از حرارت و نیرو خالي شد، مجسمھ
سان كھ در مصر اتفاق افتاد، براثر زوال فضیلت و تقوا، آنچھ از دین ماند،  خود را از دست داد؛ بدان

  .ساز را خفھ كرد فقط تشریفات خشكي بود كھ ھنر مجسمھ

VIII – سفالگري  

  قرن نوزدھم  - سازي از ھیزن بھ كاگا آوردن فن چیني -سفالگري و چاي - سفالگران ھیزن -الھام چین

ھمچنانكھ اروپاي شمال باختري تمدن خود را عینًا از یونان و روم وارد نكرد، ژاپن نیز صرفًا بھ تقلید 
ھنگي توان اقوام خاور دور را، بر روي ھم، یك واحد نژادي و فر مي. تمدن كره و چین نپرداخت

دانست كھ مانند والیات گوناگون یك كشور، ھر یك بھ ھنگام خود، ھنر و فرھنگي كھ بھ ھنر و 
با این مقدمھ، بایدگفت كھ سفالگري . فرھنگ والیات دیگر بستگي و مانندگي داشت بھ وجود آوردند

ماند، باز  مي سازي چین اي از سفالگري خاور دور است و با آنكھ اساسًا بھ سفال ژاپني جزء یا مرحلھ
اي در قرن ھفتم بھ  پیش از آنكھ صنعتگران كره. از ظرافت و زیبایي خاص ھنر ژاپني خالي نیست

  ژاپنیان، براي رفع حوایج خود، با موادي پست ظرفھایي . ژاپن بروند

در . ظرفھاي سفالي لعابدار یا چیني محتمال در قرن ھشتم در خاور دور وجود نداشت. ساختند خشن مي
. نوشي، براي خود ھنري شد قرن سیزدھم بود كھ فن سفالگري، مخصوصًا بھ علت رواج چاي

. نوشي عصر سونگ چین بھ ھمراھي چاي بھ ژاپن رسید و مورد ستایش قرار گرفت فنجانھاي چاي
، سفري پرخطر بھ چین كرد و، در ظرف شش سال، سفالگري چیني را 1223یروزمون، در كاتو ش

اي برپا داشت و چنان از پیشینیان پیش افتاد كھ از آن پس  آموخت و بازگشت؛ در ستو كارخانھ
معروف شد، ھمچنانكھ مردم انگلیسي زبان، از قرن ھفدھم » ستو«ظرفھاي سفالي ژاپني بھ ظرفھاي 

شوگون یوریتومو مقرر داشت كھ در مقابل . اند گفتھ» چیني«بھ ظرفھاي لعابدار چین، بھ این سو، 
خدمات كوچك، در مرتبانھایي كھ شیروزمون ساختھ بود، گرد چاي بریزند و آنھا را بھ خدمتگزاران 

از  یاكياكنون بھاي ظرفھاي توشیرو . پاداش دھند و از این راه معاش شیروزمون را تأمین كنند
آیند، آنھا  معموال صاحبان كنوني این ظرفھا، كھ اشراف ھنردوستان بھ شمار مي. تصور بیرون است

  . دارند كاري شده است نگاه مي ھاي ظریفي كھ الك پیچند و در جعبھ ھاي زربفت مي را در پارچھ

ال بعد، ژاپني دیگري بھ نام شونزوي بھ چین رفت تا دربارة سفالگري مطالعھ كند؛ پس از سیصد س
اما خاك ژاپن، برخالف خاك چین، بھ . اي در آریتا، در والیت ھیزن، پدید آورد مراجعت، كارخانھ

ل اندازة كافي داراي مواد الزم براي ساختن خمیر چیني نبود، و از این رو شونزوي سخت دچار اشكا
اند كھ گرد استخوان صنعتگراني كھ با او ھمكاري كرده و مرده بودند، یكي از اجزاي سازندة  گفتھ. شد

رنگ او چنان عالي ھستند كھ سفالگران  با این وصف، ظرفھاي الجوردي! مصنوعات او بوده است
. فروختند او مي دادند و كاالھاي خود را بھ نام مصنوعات قرن ھجدھم چین آنھا را مورد تقلید قرار مي

در حدود . العاده دارند اكنون چینیھاي شونزوي، مانند شاھكارھاي نادر نقاشي ژاپني، ارزش فوق
اي موسوم بھ ریسامپي در ایزومي یاما، واقع در آریتا، منابعي غني از سنگ چیني  ، مردي كره1605

، كھ فن لعاب دادن را یمون معروف كاكي. سازي ژاپن شد كشف كرد، و از آن پس ھیزن مركز چیني
آموختھ بود، در آریتا بھ ساختن چینیھاي منقشي پرداخت كھ ظرافت آنھا نام  از ناخداي یك كشتي چیني

سوداگران ھلندي مقدار ھنگفتي از ظرفھاي ھیزن را، از طریق بندر آریتا كھ در . وي را شھره ساخت
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قطعھ ظرف بھ  943،44از این محل  1664تنھا در . فرستادند ماري واقع است، بھ اروپا مي ناحیة اي
در نتیجھ، ابرگت . در اروپا اھمیت بسیار یافتند» ایماري یاكي«ظرفھاي مشھور بھ . ھلند صادر شد

  .سازي مشھور خود را در دلفت تأسیس كند ھاي چیني دوكایزر توانست كارخانھ

، 1578در . توسعھ دادسازي ژاپني را  نوشي بیش از پیش چیني در این میان، رونق مراسم چاي
نوشي را بھ یك  نوبوناگا بھ پیشنھاد چاي ساالر، ریكیو، تھیة تعداد زیادي فنجان و سایر لوازم چاي

یوشي مھري از طال بھ  چند سال بعد، ھیده. اي، كھ در كیوتو ساكن بود، واگذاشت خانوادة سفالگر كره
شد، در شمار واجبات مراسم  ي خوانده مياین خانواده جایزه داد و ظرفھاي ساخت آن را كھ راكویاك

یوشي از كره آوردند، ھنرمنداني نیز  خوردة ھیده در بین اسیراني كھ سرداران شكست. چاي نوشي نھاد
  ھیرو صد تن ھنرمند ساز ژاپني، شیمازو یوشي ، چیني1596در . وجود داشتند

اعقاب آنان با ظرفھاي لعابدار  این ھنرمندان و. اي از جملھ ھفده سفالگر را بھ ساتسوما برد كره
شوند، ساتسوما را در  نامیده مي) »فائن زا«مشتق از نام شھر ایتالیایي (» فیانس«رنگیني كھ در غرب 

برد، بزرگترین استاد سفالگري ژاپن بود، وي نھ  نینسي، كھ در كیوتو بھ سر مي. جھان نامدار كردند
خود   ھاي كار كرد، بلكھ، با لطف و وقاري كھ بھ ساختھتنھا شیوة میناكاري روي ظرفھاي فیانس را ابت

ھاي او را گرامي دارند و نام او را بیش از  بخشید، باعث شد كھ، از ھمان اوان، ھنرشناسان ساختھ
آثار او مردم پایتخت را شیفتة فیانس گردانید، . نامھاي سایر ھنرمندان ژاپن وسیلة تقلب خود قرار دھند

كنزان برادر . كیوتو، ازھر دو خانھ، یكي بھ صورت كارگاه سفالگري در آمد و در برخي از كویھاي
بزرگتر نقاش معروف، كورین، در سفالگري دستي توانا داشت، و شھرت او از شھرت نینسي چندان 

  .كمتر نبود

روزگاري، نزدیك روستاي كوتاني، : سازي از ھیزن بھ كاگا معروف است داستان آوردن ھنر چیني
پس، گوتو سایجیرو را بھ . سازي افتاد چیني كشف شد، و امیر آن محل بھ فكر چیني از سنگ ھایي رگھ

گوتو در ھیزن متوجھ شد كھ استادان رموز كار را از . ھیزن فرستاد تا در این ھنر مھارت یابد
ي پوشانند، پس، بھ عنوان خادم بھ خدمت خانوادة سفالگري درآمد و زن گرفت و فرزندان بیگانگان مي

آنگاه، گوتو زن . استاد او، پس از سھ سال، او را بھ كارگاه خود برد و چھار سال بھ كار گرفت. یافت
از آن . و كودكان خود را رھا كرد و بھ كاگا گریخت و موفقیت خود را بھ خداوندگار خود مژده داد

كوتاني «ان بھ نام ھاي آن ، سفالگران روستاي كوتاني استادان مسلم گردیدند، و ساختھ)1664(زمان 
  .در كنار بھترین ظرفھاي ژاپن قرار گرفت» یاكي

سازان ھیزن در سراسر قرن ھجدھم مقام رھبري را براي خود حفظ كردند؛ این امر بیشتر  سفال
مدت یك . ھاي خود بود  مرھون سخاوت و مراقبت امیر ناحیة ھیرادو نسبت بھ كارگران كارخانھ

. رنگ میچاواكي ناحیة ھیرادو بھترین ظرفھاي چیني ژاپن بودندظرفھاي آبي ) 1843 - 1750(قرن
در سدة نوزدھم، زنگورو ھوزن در كیوتو چنان از مصنوعات مشھور تقلید كرد كھ گاھي بدل از 

سازي از شھرھاي دیگر پیش افتاد، در ربع  اصل عالیتر شد، و بھ این سبب شھر كیوتو در كار چیني
، كھ مدتھا پیش از چین آمده و تحولي نیافتھ بود، ترقي كرد، و »ونھكلواز«آخر این قرن، میناكاري 

اما سایر فنون سفالگري در این دوره رو بھ پستي رفت، زیرا رغبت . ژاپن در این فن سرآمد جھان شد
آمیز نوظھوري كھ از ذوق بومي دور و  اروپاییان بھ ظرفھاي ژاپني، ژاپنیان را بھ تزیینات مبالغھ

ھنر ژاپني، مانند ھنر كشورھاي . انگان بود، كشانید و سنن این ھنر را سست گردانیدمورد توجھ بیگ
افزایش كمي كاالھا سبب كاھش كیفي آنھا شد، و روي آوردن . دیگر، با ورود صناعت جدید آسیب دید

ھنگامي كھ صناعت جدید، عمري كند و مردم، . توده بھ مصنوعات ھنري بھ علو ذوق ھنري لطمھ زد
برداري از اوقات  ھاي صحیح بھره ت سازمانھا و آزمایشھاي اجتماعي، بھ آسایش رسند و شیوهبھ برك
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ممكن است، بر اثر صنایع جدید، اكثر مردم از . فراغت را بیاموزند، شاید این وضع دگرگون شود
ند ور شوند و آنگاه كارگران ساعات كمتري بھ كارھاي ماشیني بپردازند و بار دیگر، مان رفاه بھره

، بھ  صنعتگران پیشین، دست بھ ھنرآفریني زنند و كارھاي خشن را، با عالقھ و كوشش شخصي
    . كارھاي جاندار ھنري مبدل كنند

IX - نقاشي   

مكتب  - اي و الھام بوداییان ورود نقاشان كره - ھا صورتھا و اندیشھ -روشھا و مواد -اشكاالت این بحث
  نحلة رئالیسم -كویتسو و كورین -نحلة كانو - یو  شي سس - بازگشت بھ سبك چیني - توسا

شناخت نقاشي ژاپني بیش از شناخت سایر موضوعاتي كھ در این صفحات بھ میان آمده، نیازمند 
رانیم، صرفًا بھ این امید است كھ از پس پردة سھوھا،  اگر ما سخني از نقاشي مي. تخصص است

شاھكارھاي نقاشي ژاپن در طي ھزار و . نشاني ازوسعت و كیفیت تمدن ژاپن بھ خواننده ارائھ كنیم
اند و، براثر گذشت زمان، از  ھاي فراوان گوناگون منشعب شده اند، بھ نحلھ ویست سال بھ وجود آمدهد

آنچھ از نقاشیھاي عالي ژاپني بھ جا مانده است، تقریبًا مشتمل است . اند میان رفتھ یا آسیب دیده
از این گذشتھ،  .دورندھاي خصوصي ھنردوستان ژاپني كھ اكثرًا از دسترس ھمگان بھ  برمجموعھ

رسد، از حیث شكل و روش و سبك و مواد، چنان  شاھكارھاي معدودي كھ بھ دست محققان بیگانھ مي
  .دتوان با تصاویر غربي تفاوت دارند كھ اروپایي بھ ھیچ رو دربارة آنھا بدرستي داوري نمي

نوشتند نقاشي  در وھلة اول، باید گفت كھ ژاپنیان، ھمانند چینیان، با ھمان قلم مویي كھ خط مي
نقاشي ژاپني ھنر . اي یگانھ داشتند كردند و در آغاز، مثل یونانیان، براي خطنویسي و نقاشي واژه مي

رفتھ تا تسلط خط از مواد نقاشي گ - خطوط است، و این است راز نیمي از ویژگیھاي نقاشي خاور دور
مو، كاغذ نقاشي یا قماش  مركب یا آبرنگ، قلم: برد نقاش ژاپني موادي ساده بھ كار مي. بر رنگ
ھنرمند باید بر دو زانو بنشیند و روي پارچة ابریشمین یا : اما كار نقاش بسیار دشوار است. ابریشمین

مسلط باشد كھ از گردش آن ھفتاد  موي خود چنان كند خم شود، و برقلم كاغذي كھ بر كف اطاق پھن مي
در ابتدا، كھ آیین بودایي بر ھنر ژاپني غلبھ داشت، پیكرنگاران ژاپني، . و یك شیوة گوناگون پدید آورد

اما آثار مشھوري كھ از گذشتھ باقي . كشیدند بھ شیوة نقاشي تركستان و آجانتا، بر دیوارھا تصویر مي
ژاپنیان، . یا تجیرند) مونو كاكھ(یا پرده ) ماكي مونو( مانده است، تقریبًا ھمھ بھ صورت طومار

یا جزو تزیینات ساختمانھاي معابد و قصور و منازل بود یا   تصاویر ژاپني. نگاشتند برخالف ما، نمي
شد، و فقط گاه بھ گاه مورد بازبیني اعضاي  ھا حفظ مي ھاي خانواده بھ عنوان یادگار در گنجینھ

. چھره نگاري، یعني كشیدن صورت فردي معین، كاري بسیار نادر بود. گرفت ھا قرار مي خانواده
    پرداختند، یا از حاالت زنان و  ھاي جنگي مي نقاشان معموال بھ مناظر طبیعي یا صحنھ
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  .كشیدند مردان و جانوران دیگر صورتھایي ریشخندآمیز مي

از این رو، بھ . اعتنا بھ توصیف دقیق اشیا بينقاشي ژاپني بھ مثابھ شعري بود دربارة عواطف انسان و 
كرد و بندرت در حفظ  نقاشي ژاپني بھ واقع گرایي توجھي نمي. فلسفھ نزدیك و از عكاسي دور بود

كرد و با تحقیر از آن در  مقتضیات سایھ و روشن را رعایت نمي. ورزید شباھتھاي ظاھري اھتمام مي
ھمچنین اصل مناظر . جوي كامال روشن عرضھ داردداد كھ چیزھا را در  ترجیح مي. گذشت مي

ومرایا، یعني كوچك نشان دادن اشیاي دوردست، را الزم نمي دانست و بھ اصرار نقاشان غربي دراین 
در نقاشي ژاپني شكل و رنگ عرضھ «: گوید ھوكوسایي، با تساھلي فیلسوفانھ، مي. زد باره لبخند مي

ھاي اروپایي،  ولي در شیوه. دن تصاویر كوششي بھ كار رودنشان دا آنكھ براي برجستھ شود، بي مي
خواست احساس خود را  ھنرمند ژاپني، درھر مورد، مي» .تصاویر و واقع نمایي آنھا مورد نظر است
خواست بھ نگرنده حالتي را القا كند، نھ آنكھ چیزي را  مي. ابراز كند، نھ آنكھ یك شيء را نمایش دھد

نقاشي، مانند شعر، باید با چند . او، نمایش ھمة اجزاي یك صحنھ ضرور نیستبھ نظر . بھ تماشاگذارد
نقاش، بھ سھم . جزء با معني، خیال تماشاگر را بھ جنبش درآورد و حالتي عمیق را در او برانگیزد

ھا از ھیئت واقعي اشیا مھمتر  خود، شاعر است و وزن و تناسب خطوط وموسیقي اشكال را مرتبھ
بیني را  است كھ اگر نسبت بھ احساسھاي خود صادق باشد، بھ قدر كفایت رعایت واقع بر آن. شمرد مي

  .كرده است

گویا . آرام آورد محتمال كشور كره، كھ اكنون شكار ژاپن شده است، نقاشي را بھ این امپراطوري بي
. ش كردندیوجي نق اي بودند كھ تصاویر جاندار رنگارنگ را بر دیوارھاي معابد ھوري ھنرمندان كره

درمرحلة بعد، نقاشي ! بینیم نقص اثري نمي در تاریخ ھنر ژاپن، تا قرن ھفتم، از این آثار عالي و بي
دو روحاني ژاپني بھ نام كوبودایشي و دنگیو دایشي بھ چین . ژاپني زیر نفوذ نقاشي چیني قرار گرفت

سازي و  سرگرم نقاشي و مجسمھ بھ ژاپن بازگشت و 806كوبو در . رفتند و در ھنرھا بھ تتبع پرداختند
آیین . دست است ترین شكاھكارھاي موجود، اثر این ھنرمند چیره بعضي از كھنھ. ادب و زھد شد
فرقة بودایي ذن . طور كھ در چین محرك ھنر گردید، در ژاپن ھم ھنرھا را بھ پیش راند بودایي، ھمان

بھ الھام آن، آمیدا . بھ نقاشي نیز الھام داد كھ اساس كارش مراقبھ بود، نھ تنھا بھ فلسفھ و شعر، بلكھ
بودا موضوع اصلي ھنر شد، چنانكھ بشارت زایش عیسي و مصلوب شدن او مھمترین موضوعات 

درگذشت، 1017روحاني نقاشي بھ نام ییشین سوزو، كھ در . ھنري اروپا در عصر رنسانس بود
اما در . گركو، منزلت عظیم یافت آنجلیكو و ال آفرید و، مانند فرا  ترین تصاویر دیني ژاپني را گرانمایھ

نقاشي ژاپني بھ وسیلة كوسھ نوكانائوكا از موضوعھاي دیني كمي دوري ) 950حدود (ھمین اوان 
  . گرفت، و پرندگان و گلھا و چارپایان بھ جاي خدایان و قدیسان موضوع تصاویر شدند

پني ھنگامي توانستند بھ مناظر و موضوعھاي نقاشان ژا. نوكانائوكا تحت تأثیر نقاشي چین بود كوسھ 
. از سدة نھم تا پنج سدة بعد، ژاپن انزوا گزید. خاص ژاپن بپردازند كھ رابطة چین و ژاپن گسست

این نحلھ، كھ با . ، نحلة ملي نقاشي بھ كمك دربار و اشراف دركیوتو پدید آمد1150درحدود سال 
  اھاي اشرافي پایتخت را با كرد و سر موضوعات و سبكھاي خارجي مخالفت مي

یاماتو «: آراست، استادان بزرگ پرورد و بھ نامھاي متعدد درآمد تصاویر گلھا و مناظر ژاپن مي
كھ نام بنیادگزار آن بود، و باالخره » كاسوگا«، »شیوة ژاپني«یا » واگاریو«، »سبك ژاپني«، یا »ریو

نحلة ملي، بھ بركت وجود توسا . گرفتھ شدكھ از نام توسا، نقاش بزرگ قرن سیزدھم، » نحلة توسا«
نوكومي، از سدة سیزدھم بھ بعد اعتبار ملي یافت، و این ھم حق آن نحلھ بود، زیرا ھیچ یك از آثار  گون

توانست از لحاظ شور و گرمي و تنوع و طنز، با طومارھایي كھ ھنرمندان ملي ژاپن  نقاشي چین نمي
ھاي پرشكوه  ، صحنھ1010تاكایوشي، در حدود . بري كنداز مناظر عشق و جنگ فراھم آوردند برا
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گران  توبا سوجو، روحانیان زھدفروش و دیگر حیلھ. را نقاشي كرد» گنجي«انگیز  داستان شھوت
در اواخر قرن دوازدھم، . زمان خود را بھ صورت میمون و قورباغھ كشید و بھ سخره گرفت

نبستھ بود، نقاشي را وسیلة نان درآوردن قرار داد و، فوجیوارا تاكانوبو، كھ از تبار عالي خود طرفي 
تصاویري كھ از . زد) نگاري چھره(برخالف گذشتگان، دست بھ كشیدن تصویر از اشخاص معین 

پسر او، فوجیوارا . السلطنھ، یوریتومو، و دیگران كشیده است، بھ آثار ژاپني پیشین شباھتي ندارند نایب
در قرن سیزدھم، تصویرھایي جاندار، . نگاري كرد شش شاعر چھرهو  نوبوزانھ، با بردباري، از سي

  .كھ از درخشانترین آثار جھانند، بھ دست پیكرنگاري كھ احتماال كیون فرزند كاسوگاست، پدید آمد

بھ مرور ایام، صورتھا و سبكھاي نقاشي ژاپني بیروح و تابع قید و محدودیت شدند، و نقاشان یك بار 
میل بھ تقلید چنان شدت یافت كھ . اي چیني عصر درخشان سونگ قرار گرفتنددیگر تحت تأثیر سبكھ

ھاي  ھنرمندان ژاپني، بدون آنكھ ھرگز بھ چین رفتھ باشند، عمر خود را بھ كشیدن اشكال و منظره
نسو از قدیسان بودایي شانزده تصویر كشید كھ اكنون از آثار نفیس گالري  چود. گذرانیدند چیني مي

شوبون، چون در چین زاده و پرورده شده بود، نھ تنھا بھ نیروي تخیل، بلكھ بھ . تن استفریر واشینگ
  .الھام خاطرات كودكي خود، بھ كشیدن مناظر چین ھمت گمارد

وي از روحانیان فرقة بودایي ذن بود و در . شیو، در این دوره پدید آمد بزرگترین نقاش ژاپني، سس
میتسو تأسیس شده بود، كار  تان دیگر از طرف شوگون یوشيھنرستان سوكوكوجي، كھ با چند ھنرس

اند كھ او را بھ گناه  آورده. انداخت وي حتي در جواني مردم را با نقاشیھاي خود بھ حیرت مي: كرد مي
اما او با انگشتان پا تصویري از موشان كشید و موشان را چنان ھنرمندانھ . سوء رفتار بھ تیري بستند

شیو بھ شناختن استادان عصر  سس! د و ریسمانھا را جویدند و او را رھا ساختندكشید كھ جان گرفتن
در چین، . ھایي گرفت و پا بر كشتي نھاد نامھ  پس، از مقامات دیني و شوگون. شوقي وافر داشت مینگ

از مشاھدة انحطاطي كھ در نقاشي راه یافتھ بود، سخت تنگدل شد، ولي از فرھنگ وحیات پرتنوع آن 
بنابر روایات، ھنرمندان و بزرگان چین تا كشتي مشایعتش . پھناور چیزھا آموخت و بازگشتكشور 

كردند و صدھا برگ كاغذ سفید برسرش ریختند و خواستند تا در ژاپن نقشھایي بر آنھا كشد و بھ 
. دنامیدن» كشتي برف«شیو یعني  بدین مناسبت، از آن پس او را بھ نام مستعار سس. یادگار باز فرستد

شیو، چون شاھزادگان، مورد استقبال ژاپنیان قرار گرفت، و شوگون یوشیمازا مال بسیار بھ او  سس
  خوانیم نادرست نباشد، وي ھمھ را رد كرد و بھ خلوتگاھي  اما، اگر آنچھ مي. ارزاني داشت

د موي افسونگر خو در چوشو رفت و با سرعت فراوان بھ شاھكارآفریني پرداخت و توانست با قلم
آثار او از حیث تنوع و وفور و دقت و . تقریبًا ھمة وجوه زندگي و مناظر چین را مجسم و مخلد گرداند

اش محل رفت و  در سن پیري، خانھ. روشني در ژاپن بیسابقھ بودند و درچین ھم بندرت نظیري داشتند
در نظر ھنردوستان . ددانستن نھادند و او را استاد مسلم مي بر او حرمت بسیار مي. آمد ھنرمندان شد

اي آتش  اند كھ خانھ آورده. اي را دارد كھ آثار لئوناردو نزد اروپاییان ژاپني، آثار او ھمان پایھ و مایھ
شیو را در اختیار داشت، چون راه فرار را مسدود دید،  خانھ، كھ یكي از تصاویر سس گرفت؛ صاحب

سوختة او بھ دست  آسیب، از جسد نیم این اثر، بي بعدًا. شكم خود را درید و طومار نفیس را در آن نھاد
  .آمد

در عصرھاي شوگوني آشیكاگا و توكوگاوا، نفوذ چین در بین ھنرمندان بسیاري كھ مورد حمایت 
در دستگاه ھر یك از امیران ژاپن، نقاشي برجستھ صدھا تن را تعلیم . امیران زمیندار بودند، دوام آورد

بھ ھمان نسبت كھ ثروت . كردند زوم، قصر خداوندگار خود را تزیین ميداد، و اینان، بھ ھنگام ل مي
در اواخرقرن پانزدھم، كانوماسانوبو بھ كمك دستگاه . شد یافت، ھنر ازمعابد دور مي افزایش مي

پسرش، كانوموتونوبو، در . اي بھ وجود آورد آشیكاگا، براي حفظ سنن اصیل چیني در ھنر ژاپن، نحلھ
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ماسانوبو سخت بھ تمركز فكر یا استغراق . شیو از او برتر بود اي رسید كھ تنھا سس ھاین زمینھ بھ پای
: در این باره حكایتي بھ ما رسیده است. شخصیت، كھ ھمانا عامل اصلي نبوغ است، خو داشت

خاست و مانند  گویند چون از او خواستند كھ تصاویري از درنا بكشد، وي چند گاه ھر شب برمي مي
آري، ! پرداخت كرد و سپس بامدادان بھ ترسیم آزمایشھاي شبانة خود مي امید و رفتار ميخر درنا مي

خواھد بھ ھنگام صبح آوازة خود را بھ گوش خلق رساند، باید شب ھنگام با ھدف خود بھ  كسي كھ مي
حمایت  توكو، با آنكھ از ھمین خانوادة ھنرمند برخاست و از نوادة موتونوبو، بھ نام كانویي! بستر رود

یو  تان. یوشي برخوردار بود، بھ سبك متصنعي كھ از شیوة اصیل پدران او دور بود گرایید شوگون ھیده
مركز این نحلھ را از كیوتو بھ یدو انتقال داد و خود بھ خدمت دستگاه توكوگاوا درآمد و بھ آرایش 

كوششي كھ براي مراعات  ھنرمندان خانوادة كانو، با وجود. كو كمك كرد یاسو در نیك یھ مقبرة اي
  .داشتند، تدریجًا پس افتادند، و استادان دیگري پیش آمدند مقتضیات زمان مبذول مي

پیروان نحلة كویتسو و . ، گروه جدیدي بھ رھبري كویتسو و اوگاتاكورین تشكیل شد1660در حدود 
زماني مقبول  ھا و موضوعات چیني را، كھ كورین، براثر نوسانات طبیعي عقاید و سبكھا، شیوه

كویتسو . شیو و كانو بودند، كھنھ دانستند و بھ مناظر و موضوعات زندگي ژاپن روي آوردند سس
  استعدادھاي گوناگون داشت و از ھمان مردان بزرگي بود كھ كارالیل با غبطھ 

كویتسو در ! بزرگمردي ندیدم كھ نتواند در ھر كاري بزرگ باشد: گفت كرد و مي از آنان یاد مي
دست بود و، مانند ویلیام ماریس، براي  كاري و درودگري چیره كاري و الك نویسي و نقاشي و فلز  خوش

. اي گرد آورد احیاي تصاویر چاپي زیبا نھضتي بھ راه انداخت و شاگردان گوناگون خود را در دھكده
كرد و، بھ  مي در كشیدن اشكال درختان و گلھا اعجاز. رفت كورین، كھ ھماورد كویتسو بھ شمار مي

توانست برگ زنبق را بر پارچة ابریشمین نقش كند و بدان  قول معاصرانش، با یك حركت قلم مو مي
  .جان بخشد

ھیچ یك از صورتگران ژاپني در انتخاب موضوعات خاص ژاپن و ابراز ذوق و لطافت ژاپني بھ گرد 
  .اند نرسیدهاو 

یو در كیوتو  آخرین نحلة نقاشي ژاپني كھ جنبة تاریخي دارد، در قرن ھجدھم، بھ وسیلة مارویامي اوك
یو، كھ وابستة مردم بود و از نقاشي اروپایي اطالعاتي داشت، تصمیم گرفت كھ،  اوك. برپا شد

، )رئالیسم(پردازي  م را ترك گوید و مطابق واقعبرخالف عرف ھنري ژاپن، ایدئالیسم و امپرسیونیس
بھ نگاشتن تصویرھاي جانوران سخت مایل بود، و از این . مناظر سادة زندگي روزانھ را نقاشي كند
. تصویري از گراز كشید و بھ صیادان نشان داد: گویند. داشت رو جانوران بسیار درخانة خود نگاه مي

دل نگران شد و چندان در آن دست برد تا سرانجام . آید بھ نظر مي بھ او گفتند كھ گراز مصور او مرده
یو  چون اشراف كیوتو تھیدست شده بودند، اوك! صیادان تصدیق كردند كھ گراز او خفتھ است، نھ مرده

فروخت، و این عامل اقتصادي، بیش از پیش، او را  آثار خود را بھ مردم وابستھ بھ طبقات متوسط مي
پیروان سبك قدیم از تجدد او . ت معمولي، از جملھ دلربایان كیوتو، راغب گردانیدبھ كشیدن موضوعا
او مورد قبول موري ) ناتورالیسم(گرایي  طبیعت. یو از راه نو خود پا بیرون ننھاد ھراسیدند، اما اوك
 زوزن، براي آنكھ بتواند بخوبي از عھدة نقش صورت حیوانات برآید، با حیوانات. زوزن قرار گرفت

بھ ھنگام . ھمنشین شد و در كشیدن تصویر میمون و تصویر آھو از ھمة ھنرمندان ژاپني پیشي گرفت
  .پردازي نھ تنھا در ژاپن، بلكھ در جھان مقامي یافتھ بود سبك واقع) 1795(یو  مرگ اوك

X - گراوورسازي  
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  ھیروشیگھ -ھوكوسایي -استادان آن -بنیادگذاران آن - یویھ نحلة اوكي

اعتبارترین ھنر ژاپن وسیلة معرفي و اشاعة ھنر ژاپني در  خیھاي تاریخ این است كھ كمیكي از شو
گراوورسازي در اواسط قرن ھجدھم، یعني پانصد سال پس از آنكھ بوداییان . مغرب زمین شده است

در آن . بھ ژاپن واردش كردند، براي مصور ساختن كتابھا و مجسم كردن زندگي مردم بھ كار افتاد
موضوعات و روشھاي قدیمي از نظر افتاده بود، و مردم دیگر بھ نقوش پارسایان بودایي و  زمان،

رسیدند،  طبقات جدید، كھ آرام آرام بھ اقتدار مي. فیلسوفان چیني و حیوانات و گلھا رغبتي نداشتند
وجود  پس، ھنرمنداني نوآیین براي رفع این نیاز بھ. جستند كھ زندگي آنان را منعكس كند ھنري مي

بایست براي تھیة ھر تصویر وقت  چون نقاشي مستلزم فراغت و ھزینة بسیار بود و نقاش مي. آمدند
اینان بر یك قطعھ چوب نقشي . سازي متوسل شدند فراوان صرف كند، ھنرمندان جدید بھ ھنر گراوور

  كردند و، از روي آن، كثیري تصویر چاپي با باسمھ بھ دست  حك مي

ھاي رنگین فراھم  ، بھ كمك سھ مھر چوبي یاگراوور، باسمھ1740ر حدود ولي، د. كردند مي
بھ این معني كھ نخست گراووري پوشیده از رنگ سیاه، سپس گراووري آلوده بھ رنگ . آوردند مي

، ھارونوبو 1764در . فشردند سرخ، و بعد از آن گراووري آغشتھ بھ رنگ سبز را بنوبت بركاغذ مي
ھاي روشن ھوكوسایي و ھیروشیگھ، كھ اروپاییان  باسمھ. كاملتري تھیھ كند نھاي رنگی توانست باسمھ

یویھ یا  زدة نوجو را الھام داد، با این شیوه بھ دست آمد، و راه براي فرا آمدن نحلة نقاشي اوكي فرھنگ
  .گشوده شد» گذران تصاویر دنیاي «نحلة 

واسا  لي را موضوع نقاشي قرار دادند؛ اينقاشان این نحلھ اولین كساني نبودند كھ انسان سادة معمو
ماتابي در اوایل قرن ھفدھم، با كشیدن تصویرھایي از مردان و زنان و كودكان در زمینة زندگي  

، دولت ژاپن ھمین تصویرھا را 1900اما، در . روزانھ، طبقة ساموراي را سخت ناراحت كرده بود
) دالر15000(ین  000،30اند، بھ مبلغ  قش شدهنام دارند و بر تجیري شش لت ن» بیوبو ھیكونھ«كھ 

، ھیشیكاوا مورونوبو كھ در كیوتو طراح لباس 1660در حدود. بیمھ كرد و بھ نمایشگاه پاریس فرستاد
ھاي او مانند  باسمھ. ھاي مردم فراھم ساخت ھاي فراواني براي كتابھا و خانھ بود، با گراوور، باسمھ

، توروكوجوموتو، كھ براي تئاترھاي 1687در حدود . گرفتكارت پستالھاي كنوني رواج بسیار 
كرد، بھ یدو رفت و سودبخشي تھیة باسمھ از صورتھاي بازیگران  اوزاكا آگھیھاي منقش تھیھ مي

پس، ھنرمندان . یویھ، كھ در پایتخت گردآمده بودند، اعالم داشت مشھور را بھ استادان مكتب اوكي
ھاي كوي یوشیوارا روي  رھا باسمھ ساختند، و سپس بھ روسپیخانھھاي بازیگران تئات نخست از قیافھ

در نتیجھ، پستانھاي عریان و . ھا ابدیت بخشیدند آوردند و، بھ وسیلة باسمھ، بھ زیبایي گذران بسا چھره
  .اندامھاي زیباي دیگر بھ حریم نقاشي ژاپن، كھ روزگاري مختص دین و فلسفھ بود، راه یافت

ھایي بھ  ھارونوبو، با گراوورھاي متعدد، باسمھ. استادان این فن پدید آمدند در اواسط قرن ھجدھم،
ولي . كرد وي در ابتدا براي تئاترھا نقاشي مي. وجود آورد كھ حتي بھ پانزده رنگ متفاوت ملون بودند

ھایي از عالم خوش جوانان  بعدًا از این كار پشیمان شد و، با ظرافت خاص ژاپني، بھ كشیدن صحنھ
یوناگا اولین كسي بود كھ در این زمینھ بھ ذروة عظمت رسید و پیكر متموج و در عین  كي. اختپرد

شاراكو تنھا دو سال بھ . حال راست و رسمي زنان اشرافي را با پیچ و تاب خط و رنگ نمایش داد
ھفت اما، در ھمین زمان كوتاه، توانست با نگاشتن صورتھایي از چھل و . تھیة نقوش گراوور گرایید

اوتامارو، كھ . ، و تصاویر طنزآمیزي از ستارگان تئاتر، از ھمپیشگان خود ارجمندتر شود»رونین«
از حشرات تا  - نبوغي درخشان داشت و خداوند خطوط و طراحي بود، در كشیدن ھمة مناظر حیات

ر و ذوق خود را آزمود؛ نیمي از عمر را در كوي گل یا مركز روسپیان گذرانید؛ با كا -روسپیان
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یوشي در میان پنج زن  عشرت، خود را فرسوده ساخت؛ و براثر كشیدن تصویري از شوگون ھیده
  دلربا، سال 

سر بھ یك سو متمایل، چشمھا كشیده : بود، بھ زنان متمكن و مغرور تصاویر خودظرافتي اثیري بخشید
در نتیجھ، سبك . تعددھاي مواج م ھا باریك و دراز، و پیكرھا مرموز و ملبس بھ جامھ و مورب، چھره

اما با ظھور دو تن . عمق درآمد و بھ راه زوال افتاد یویھ رفتھ رفتھ بھ صورتي متكلف و كم نحلة اوكي
  .از نامورترین استادان این مكتب، پنجاه سال دیگر بر عمر آن افزوده شد

كرد، با این  نامید، نزدیك نود سال عمر مي» دیوانة پیرنقاشي«كاتسوھیكا ھوكوسایي، كھ خود را 
  :وصف، از دیررسي كمال و زودگذري عمر آدمي دل آزرده بود

تا . داشت، گرفتار آمدم از شش سالگي بھ بعد، بھ جنوني كھ مرا بھ كشیدن تصویر ھرچیز وامي
سالگي توانستم تصویرھاي گوناگون فراوان بھ وجودآورم، اما ھیچ یك از آنھا مرا خرسند  پنجاه

سالگي، حس شناخت  اكنون، در ھفتاد و پنج. ھفتاد كار واقعي من آغاز شد تنھا در سن. نگردانید
بنابراین، امیدوارم كھ در سال ھشتاد عمرم بھ قدرت شھود دست یابم، و . شود طبیعت درمن بیدار مي

تا سال نود آن را وسعت بخشم، تا بلكھ در سن صد بتوانم بھ جرئت بگویم كھ شھود من شھودي است 
اگر یكصدو ده سال عمر كنم، امید آن دارم كھ دریافت زنده و راستین من از طبیعت، از . كامال ھنري

از كساني كھ مانند من عمري دراز خواھند داشت، خواھانم كھ … . كشم فراتابد ھر خط و خالي كھ مي
ن، كھ در سن ھفتاد و پنج بھ دست م -ناظر من باشند و ببینند كھ آیا بھ قول خود وفا خواھم كرد یا نھ

  .شوم، تحریر شد خوانده مي» دیوانة پیر نقاشي«سابقًا ھوكوسایي نام داشتم و اكنون 

ساز بود،  پدرش آیینھ. ور تعلق داشت یویھ، بھ طبقة پیشھ ھوكوسایي، مانند اكثر ھنرمندان نحلة اوكي
ت، و بھ ولي بھ گناه ابتكار اخراج شد، نزد كسانش بازگش. نزد نقاشي بھ نام شونسو شاگردي كرد

گردي پیشھ كرد و سالنامھ و  چون با نقاشي از عھدة گذران معاش برنیامد، دوره. عسرت زیست
  :ساخت) كو ھوك(اش آتش گرفت، و او یك شعر كوتاه  زماني خانھ. خوردني فروخت

  .سراپا سوخت

  ! چھ آرامند گلھا ھنگام فروافتادن

اگر خدایان فقط بھ من ده «: میل مردن نداشت؛ گفت. ھشتاد و نھ سالھ بود كھ مرگ بھ سراغش رفت
  » .شدم بخشیدند، نگارگري براستي بزرگ مي سال دیگر عمر مي

شیفتة طبیعت بود، و از كوه و صخره و . ھزار تصویر بھ جا مانده است از او پانصد مجلد شامل سي
اي از تصاویر قلة مقدس فوجي رابھ  مجموعھ. گون كشید دالویز گونھ پل و آبشار و دریا تصویرھاي

ھیچ  بودایي، دل  ولي، مانند آن كاھن شیفتھ. وشش منظره از فوجي منتشر كرد صورت كتابي با نام سي
  كتاب دیگري موسوم بھ یكصد منظره  گاه از فوجي دل برنكند و
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در یك رشتھ از تصاویر خود، بھ نام خیال شاعران، بھ موضوعھاي لطیف . از فوجي فراھم آورد
. پو در كنار مغاكھا و آبشارھاي لو كشید زندگي ژاپنیان پرداخت؛ از آن جملھ، تصویري از شاعر لي

را، كھ مشتمل بر تصاویري واقعپرداز از جزئیات وا  ، اولین جلد از دورة پانزده جلدي منگ1812در 
خستگي،  پروا و بي ھر روز، بي. زد، انتشار داد زندگي روزانھ بود و طنز و تمسخر در آن موج مي

تا . از این رو توانست ھمة زوایاي زندگي مردم متعارف ژاپن را برنگارد. كشید بیش از ده تصویر مي
اما، ھمچنانكھ . ن و پرشوري در بین ژاپنیان دیده نشده بودآن زمان، چنان فوران سرشار و شتابا

شمردند، محافل ھنري ژاپن نیز با تحقیر بھ تصاویر  نقادان امریكایي آثار ویتمن را خوار مي
. گفتند شد، سخن مي نگریستند و از بیقراري قلم مو، و ابتذالي كھ گاه در فكر او دیده مي ھوكوسایي مي

از كثرت كساني كھ براي تشییع جنازه بھ خانة محقر او آمده بودند بھ  چون درگذشت، ھمسایگانش

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



دانستند كھ روزي ویستلر، نقاش بزرگ امریكایي، او را ھمپایة والسكوئز،  حیرت افتادند، ولي نمي
  . نقاش نامدار اسپانیایي، خواھد دانست

، )1858-1796(یویھ  يزمین، ھیروشیگھ، آخرین استاد بزرگ نحلة اوك زمین، بھ خوبي مشرق مغرب
رساند كھ وي محتمال  قریب یكصدھزار نقش چاپي، كھ بھ نام او مانده است، مي. شناسد را نمي

. دورنماھاي ھیروشیگھ از دورنماھاي ھوكوسایي واقعیترند. بزرگترین دورنمانگار ژاپن است
ھایش  را با ھمة جلوهداد، ولي ھیروشیگھ جھان بیروني  ھوكوسایي تخیالت خود را در تصاویر راه مي

كرد كھ شاید ھنوز ھم سیاحان بتوانند مناظري را كھ در آثار او  عاشق بود و چنان صادقانھ نقاشي مي
، در امتداد توكایدو، یعني جادة 1830ھیروشیگھ، در حدود ! بینند، عینًا، در پھنة طبیعت ژاپن بیابند مي

ر وارستھ، از مقصد و مقصود غافل شد و بھ بین توكیو و كیوتو، بھ راه افتاد و، مانند یك شاع
محصول این سیر و سیاحت، معروفترین كتاب او پنجاه . ھاي نظرگیر و پرمعني سر راه دل داد صحنھ

ھیروشیگھ خوش داشت كھ باران و شب را با ھمة . منتشر شد1834و سھ ایستگاه توكایدو بود كھ در 
یك نقاش از او پیشتر رفت، و او ویستلر امریكایي است در این زمینھ تنھا . اشكال مرموز آنھا بنگارد

ھیروشیگھ، كھ ھمانند سایر نقاشان ژاپني از مناظر . كھ خود از آثار ھیروشیگھ سرمشق گرفتھ است
اما زادگاه خود، توكیو، را سخت دوست . برد، از این كوه سي و شش منظره كشید فوجي لذت تام مي

عمرش كوتاھتر از زندگي ھوكوسایي بود، . ز یدو تھیھ كردداشت و پیش از مرگش یكصد منظره ا
  :ولي با خرسندي بیشتري جان داد

  گذارم موي خود را در آزوما مي قلم

  روم، و بھ سفر باختر مقدس مي

   .ببینمتا مناظر مشھور آنجا را 

XI -  ھنر و تمدن ژاپني  

  سقوط ژاپن باستان -ارزیابي - عوامل متباین - نگاھي بھ گذشتھ

اي بود كھ بر اثر برخورد با صناعت  فن گراوورسازي تقریبًا بازپسین جلوة تمدن ظریف و پرداختھ
زمین آخرین جلوة تمدني باشد كھ قھرًا  غربي درھم شكست، ھمچنانكھ شاید بدبیني فلسفة كنوني مغرب

دوام آورد، بھ ما  1853ژاپن در قرون وسطاي خود، كھ تا سال . یمال صناعت شرقي خواھد شدپا
این زیبایي دلفریب گذشتھ . توانیم زیبایي آن را دریابیم مآبانھ، مي از این رو، بزرگ. آسیبي نرساند

كنند، بھ چشم  ھایش با ما رقابت دارند و توپھایش ما را تھدید مي بندرت در ژاپن معاصر، كھ كارخانھ
برما پوشیده نیست كھ در ژاپن قدیم ستمگري فراوان بود؛ كشاورزان در فقر، و كارگران . خورد مي

زیستند؛ زنان در شمار بردگان قرار داشتند و، در مواقع سختي خانواده، بھ  در اجحاف مي
ي، بھ جاي قانون، نمود؛ شمشیر سامورا بھا مي بر روي ھم، زندگي بي  شدند؛ داران فروختھ مي روسپي

با اینھمھ، از یاد نباید برد كھ در اروپا نیز مردان ستمكار و زنان . كرد بر مردم متعارف حكومت مي
گذشت و تفكركاري  ستمكش و كشاورزان بینوا و كارگران آزرده فراوان بودند و زندگي با مشقت مي

  .خطرناك بود و قانون ھمانا ارادة امیر یا سلطان
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بینیم  زیرا، در آن بحبوحة فقر و استثمار و تعصب، مردم را مي. ورزیم گذشتھ مھر ميما بھ اروپاي 
نوشند  كنند؛ مخلصانھ شربت شھادت مي سازند و ھر سنگي را بھ زیبایي منقش مي كھ با شوق كلیسا مي

جنگند تا بھ آزادیھاي مدني، كھ  تا براي اعقاب خود حق تفكر بھ دست آورند؛ و در راه عدالت مي
توانیم در پس پردة  بر ھمین شیوه، ما مي. گرانبھاترین و ناپایدارترین بخش میراث غرب است، برسند

قدرتي  - بخشد درشتخویي و پرخاشگري ساموراي، شجاعتي بیابیم كھ ھنوز بھ ژاپن قدرتي عظیم مي
بودایي را كھ آسان، شور آیین  توانیم در وراي تشرع راھبان تن ما مي. نامتناسب با جمعیت و ثروت آن

بخشد ببینیم؛ و در جنب سبعیت و شقاوت اقویا، پرشكوھترین آداب و  پایان مي بھ شعر و ھنر نیروي بي
رغم  توانیم، علي ھمچنین ما مي. نظیر ژاپني را مشاھده كنیم دوستي بي خوشایندترین تشریفات و طبیعت

در میان استبداد خانوادگي، فریادھاي  بردگي زنان، جمال و نازكدلي و لطف بیعدیل آنان را دریابیم و،
  .شادي كودكاني را كھ در باغھا بھ بازي سرگرمند بشنویم

ولي پوشیده نیست كھ . آییم ناپذیري مفاھیم آن بھ ھیجان در نمي ما غربیان از ایجاز شعر ژاپني و ترجمھ
ژاپني بدعت كم  در آثار فیلسوفان. شعر آزاد و ایماژیسم اروپایي مدیون شعر ژاپني و چیني است

  است، و مورخان ژاپني از بیغرضي بھرة كافي ندارند و از این رو كتابھاي خود را

اما باید توجھ كنیم كھ در گذشتھ فلسفھ و تاریخ از عوامل مھم . كنند وقف مقاصد نظامي و سیاسي مي
آفریني گرامي  جویي را بھ قدر جمال رفت، و ژاپنیان، از روي خرد، حقیقت حیات ژاپني بھ شمار نمي

از لحاظ «آتشفشاني ژاپن براي معماري عالي مناسب نبود، با این وصف،  خاك. داشتند نمي
در عصر جدید، » .ھاي ژاپني است ھایي كھ تا كنون دیده شده است، خانھ شناسي، كاملترین خانھ زیبایي

و » نتسوكھ«و » اینرو«ھیچ كشوري در تھیة لباس زنان و بادبزن و چتر آفتابي و فنجان و بازیچھ و 
كاري و حكاكي چوب، مانند آن كشور مھارت  كاالھاي زیباي دیگر بھ گرد ژاپن نرسیده و، در الك

خدشھ و ھنردوستي،  آمیز و ذوق لطیف بي ژاپن، از لحاظ تزیینات ظریف اعتدال. نشان نداده است
نیان، ارزش ظرفھاي راست است كھ ظرفھاي چیني ژاپن، حتي در نظر ژاپ. سرآمد ھمة كشورھاست

عصرھاي سونگ و مینگ چین را ندارد، اما مصنوعات سفالگران ژاپني از مصنوعات سفالي 
نقاشي ژاپني بھ قوت و عمق نقاشي چیني نیست، و گراوورھاي ژاپني، . اروپاي كنوني واالتر است

با . شوند وب مياي براي تھیة آگھي بھ شمار نروند، از عوامل ھنري درجة دوم محس اگر صرفًا وسیلھ
اینھمھ، انقالبي كھ در نقاشي قرن نوزدھم پدید آمد، زادة نقاشي چیني نبود، بلكھ از نقاشي و 

. گراوورسازي ژاپني سرچشمھ گرفت و موجد صدھا آزمایش براي یافتن اشكال ھنري تازه شد
كار نقاشان  بھ اروپا سرازیر شد، در 1860ھاي ژاپني، كھ پس از برقراري مجدد تجارت در  باسمھ

اي سوختھ كھ از زمان  بزرگي مانند مونھ و مانھ و دگا و ویستلر سخت مؤثر افتاد؛ بھ سلطة رنگ قھوه
پیكرنگاران را بھ تأكید بر روشنایي . لئوناردو تا عصر میلھ برنقاشي اروپا سایھ افكنده بود، خاتمھ داد

ویستلر، با غروري . وعي شاعري استبرانگیخت و بھ آنان آموخت كھ كار آنان عكاسي نیست، بلكھ ن
زیبایي با مرمرھاي تراشیدة معبد «: كھ براي ھر كس جز معاصران وي خوشایند است، گفتھ است

یاما بھ كمال خود رسیده  پارتنون یونان، و با پرندگان منقوش بر بادبزن ھوكوسایي در پاي قلة فوجي
  ».است

: كند ، در ھر حال، دربارة ژاپن باستان صدق مياما. امیدواریم كھ این سخن بتمامي درست نباشد
آنكھ ژاپنیان متوجھ باشند، ژاپن قدیم، چھار سال پس از ازدواج ھوكوسایي، بھ حضیض گرایید،  بي

زیرا براثر آسایش و آرامش و دورافتادگي، از این حقیقت غافل مانده بود كھ اگر ملتي بردگي خود را 
ساخت، اروپا علومي  و بادبزن مي» اینرو«در آن زمان كھ ژاپن  .نخواھد، باید با جھان ھمگامي كند

این علوم در طي سالھا، در . نھاد زمین مجھول بود، بنیاد مي را كھ تقریبًا یكسره براي مشرق
آزمایشگاھھایي كھ ظاھرًا از جوش و خروش جھان بركنار بود، قوام گرفت، و سرانجام اروپا را از 
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دست آسیا فراھم  تر از صنعتگران چیره لطف ارزانتر و ضمنًا بي صناعتي كھ لوازم زندگي را
پس، كاالھاي ارزانبھاي اروپا بازارھاي آسیا را، فرا گرفت شالودة . آورد، برخوردار گردانید مي

اقتصادي كشورھایي را كھ در مرحلة صنایع دستي غنوده بودند در ھم شكست، و حیات سیاسي آنھا را 
  بدتر، در پرتو علم، مواد انفجاري و كشتیھاي جنگي و توپھایي ساختھ شد كھ، از این . دگرگون ساخت

  سوزاند، از دالوري پھلوانان چھ سود؟  جوانمردي، خشك و تر را با ھم مي

تر و مؤثرتر از این نیست كھ ژاپن خواب آلوده ناگھان از غرش  اي شگفت در تاریخ جدید، پدیده
برت گرفت، ھمت ورزید، علم و صنعت و جنگ را پذیرفت، با زمین بیدار شد، درس ع توپھاي مغرب

خونریزي و سوداگري بر حریفان خود غالب آمد، و در ظرف دو نسل، پرخاشجویترین ملل دنیاي 
  .معاصر گردید
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و یكم  فصل سي
  

  ژاپن نو 

I -  انقالب سیاسي  

اعادة  - تجدید سازمیكا -گرایي ژاپن غرب -پیشتازي امر امپراطور -انحطاط حكومت شوگوني
  نتایج سیاسي آن  - جنگ با روسیھ -ارتش -قوانین - قانون اساسي جدید -اقتداراتان سیاسي جامعھ

پیش از آنكھ نفوذ یا حملة خارجي بتواند . مرگ تمدن یك جامعھ بندرت معلول علل برونمرزي است
در یك . گسیختھ باشد  جامعھ را دگرگون یا منھدم كند، باید انحطاط داخلي تاروپود جامعھ را از ھم

باشد و  پذیر تواند مطابق مقتضیات زمانھ قابل انعطاف و انطباق جامعھ، ھیچ دودمان حاكمي نمي
گذار یك دودمان نیمي از نیروي دستگاه خود را  معموال بنیاد. جواني و شادابي خود را محفوظ دارد

. آیند شوند كھ تنھا نوابغ از عھدة حمل آن برمي دار باري مي برد، و اعقاب میانھ حال او عھده تحلیل مي
اما، گذشتھ از . ت كردندیاسو، كمابیش بخوبي حكوم یھ شوگونھاي خاندان توكوگاوا، پس از اي

یھ یاسو گذشت، امیران، با  چون ھشت نسل از اي. یوشیمونھ، شخصیت بزرگي از میان آنان برنخاست
پس، . شورشھاي خود، دستگاه شوگوني را بھ زحمت انداختند و از پرداخت مالیات استنكاف نمودند

ي، كھ بیش از دو قرن دوام آورده صلح طوالن. خزانة یدو خالي شد و از تأمین امنیت و دفاع بازماند
طلب ساختھ و مردم را از سختي كشي و فداكاري بركنار كرده  بود، طبقة ساموراي را نرم و راحت

. یوشي از میان رفت و لذتجویي رواج یافت رفتھ سادگي زاھدانة عصر ھیده از این رو، رفتھ. بود
پاسداري آن آمادگي مادي و  ھنگامي كھ ژاپن در معرض خطر خارجي قرار گرفت، ملت براي

در چنین وضعي، فرھنگیافتگان ژاپني، كھ بر اثر جدایي و گسیختگي از دنیاي خارج . معنوي نداشت
ناپذیر، اخبار تمدنھاي متنوع و ثروت روز افزون  كردند، با كنجكاوي تسكین احساس محدودیت مي
خواندند و در نھان شوگونھا را غاصب  شنیدند؛ آثار مابوچي و موتواوري را مي اروپا و امریكا را مي

  گفتند كھ  نامیدند؛ مي مي

  .خواندند را بھ برانداختن حكومت شوگوني و بازگردانیدن قدرت امپراطور مي

، دستگاه درماندة شوگوني خبر یافت كھ یك ناوگان امریكایي قوانین ژاپن را )1853(در این ھنگام 
پري، فرماندة ناوگان، با آنكھ چھاركشتي جنگي و پانصد و . نقض كرده و داخل خلیج اوراگا شده است

د كھ یوشي فرستاد و اعالم كر یھ آمیزي براي شوگون اي شصت جنگاور داشت، یادداشت احترام
خواھد، مگر این كھ چند بندر ژاپني بھ روي سوداگران امریكایي گشوده  حكومت امریكا چیزي نمي

رفتند، مورد  شود و دریانوردان امریكایي، كھ گاھي بھ سبب كشتي شكستگي بھ سواحل ژاپن مي
اما در . براثر شورش تایپینگ، پري بھ پایگاه خود در آبھاي چین بازگشت. حمایت ژاپن قرار گیرند

ھاي بسیار، از قبیل عطر و ساعت و بخاري و ویسكي،  ، با نیروي بیشتري بھ ژاپن آمد و ھدیھ1854
ھا بھ خانوادة  سادا، در رسانیدن ھدیھ یھ شوگون جدید، اي. براي امپراطور و ملكھ و شاھزادگان برد

خواستھاي امریكا بود، سلطنتي مسامحھ نمود، ولي با امضاي معاھدة كاناگاوا، كھ بھ منزلة قبول در
اگر «پري پذیرایي مردم جزایر ژاپن را ستود و با بصیرتي نارسا اعالم داشت كھ . موافقت كرد
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ژاپنیان بھ ایاالت متحدة امریكا بروند، آبھاي آن كشور را براي كشتیراني خود آزاد خواھند یافت و 
ھاي  این معاھده، و معاھده» .دیدحتي در معادن طالي كالیفرنیا ھم مانعي در مقابل خود نخواھند 

بعدي، بنادر مھم ژاپن را بھ روي بازرگانان خارجي گشود، عوارض گمركي را محدود و معین كرد، 
وحق محاكمة اروپاییان و امریكاییاني را كھ در خاك ژاپن مرتكب جنایتي شوند، بھ كنسولھاي بیگانھ 

ان را نیازارد، و ایاالت متحده تعھد كرد كھ بھ ھمچنین، ژاپن وعده داد كھ از آن پس مسیحی. واگذارد
ژاپن سالح و كشتي جنگي بفروشد و، بھ وسیلة اھل فن و افسران خود، فنون جنگ را بھ آن ملت 

    . صلحجو بیاموزد

ھا بھ شرمساري افتادند، ولي بزودي رخنة بیگانگان را بھ عنوان عامل  ژاپنیان در ابتدا از این معاھده
بعضي از مردم برآن بودند كھ باید برضد بیگانگان بھ جنگ . تكامل پذیرفتند سرنوشت و وسیلة

برخي دیگر تقلید از . الطوایفي بازگشت برخاست و از شر آنان رھید و بھ زندگي فالحتي عصر ملوك
توان از غلبة  گفتند كھ تنھا با آموختن صنایع و فنون جنگي غرب مي دانستند و مي غربیان را الزم مي

گرایي، با  رھبران جنبش غرب. و اقتصادي اروپا، كھ چین را درھم شكستھ بود، خالصي جست نظامي
آور، نخست امیران را بھ سرنگون كردن دستگاه شوگونھا و بازگردانیدن قدرت  لیاقتي حیرت

الطوایفي و ترویج  امپراطوران برانگیختند، و سپس قدرت امپراطور را براي برچیدن حكومت ملوك
، آخرین شوگون، كیكي، در زیر فشار امیران، مجبور بھ 1867در . بي بھ كار گرفتندصناعت غر

تقریبًا ھمة فعالیتھاي اداري از كمال بركنار است، و من با «: وي اعالم كرد. گیري شد كناره
اینك كھ دامنة . كنم كھ وضع نامطلوب كنوني معلول نقایص و بیكفایتي من است شرمساري اقرار مي

گیرد، اگر حكومت بھ یك مقام مركزي تفویض   ر ما با بیگانگان روز بھ روز وسعت ميحشر و نش
  نگردد، مباني دولت در ھم 

پیشنھاد توكوگاواكیكي براي بازگردانیدن «: امپراطور میجي بدو پاسخي موجز داد» .خواھد شكست
عصر جدیدي بھ نام  ،1868و در روز اول ژانویة » .اقتدارات اداري دربار سلطنتي مورد قبول است

پس، آیین كھنة شینتو مورد تجدید نظر قرار گرفت و مردم، بھ نیروي . عصر میجي رسمًا آغاز شد
تبلیغات، پذیرفتند كھ امپراطور منشئي االھي دارد، دانش او آسماني است، و باید فرمانھاي او را مانند 

  .مشیت خدایان واجب االطاعھ دانست

دو تن از . آسا كشور را دگرگون ساختند امپراطور، با سرعتي معجزه گرایان ژاپن، بھ یاري غرب
كائورو سد انزوا را شكستند و بھ اروپا رفتند و پس از  اشراف ژاپن بھ نام ایتوھیروبومي و اینویھ

آھنھا و كشتیھاي مسافري و جنگي و تلگراف و جز اینھا بازگشتند و،  مطالعة صنایع و مؤسسات و راه
حكومت ژاپن بھ استخدام كارشناسان غربي . شدن ژاپن كوشیدند ستانھ، در غربيبا شوقي وطنپر

آھن و تلگراف و نیروي دریایي كرد، فرانسویان را بھ تجدید  انگلیسیان را مأمور ساختن راه. پرداخت
نظر در قوانین و تربیت اعضاي ارتش گمارد، تأمین بھداشت عمومي را بھ آلمانیان واگذاشت، تعلیم و 

سازي و  یت عمومي را بھ امریكاییان سپرد، و حتي ایتالیاییان را بھ ژاپن آورد تا فنھاي مجسمھترب
. پرستان از این تحوالت سریع و مصنوعي خرسند نبودند البتھ كھنھ. نقاشي جدید را بھ ژاپنیان بیاموزند

با این وصف، . انگیختند برمي -حتي واكنشھاي خونین -از این رو، گاه بھ گاه مردم را بھ واكنش
  .سرانجام، ماشین راه خود را گشود، و انقالب صنعتي ژاپن شروع شد

این انقالب، كھ تنھا انقالب حقیقي تاریخ جدید است، الزامًا طبقة جدیدي را بھ ثروت و قدرت اقتصادي 
ترین  داران، كھ در ژاپن قدیم پست طبقة بورژوا، یعني صاحبان صنایع و بازرگانان و سرمایھ. رسانید

رفتند، آرام آرام رمق گرفتند و، با پول و نفوذ خود، در وھلة اول بھ  طبقة اجتماعي بھ شمار مي
الطوایفي پرداختند، و در وھلة دوم امپراطور را از اقتدارات اساسي خود  سركوبي دستگاه ملوك
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و زمینھاي  ، حكومت ژاپن امیران را بھ ترك مزایاي دیرین خود خواند1871در . محروم گردانیدند
بھ این طریق، اشراف، بھ  .كردآنان را گرفت و، در عوض، آنان را در كارھاي انتفاعي دولتي سھیم 

شدند كھ دولت  وسیلة منافع جدید خود، بھ دولت پیوند خوردند؛ صادقانھ بھ آن خدمت كردند؛ و باعث
ایتو ھیروبومي، پس از . قرون وسطایي ژاپن، بدون خونریزي، بھ صورت دول عصر جدید درآید

شاھزاده، : سفر دوم خود بھ اروپا، بھ تقلید از آلمانیان، اشراف ژاپن را بھ پنج گروه ممتاز تقسیم كرد
شدند، ولي دیگر در  ر ميو صاحبان این درجات از امتیازاتي بھره. ماركي، كنت، ویكونت، و بارون

  .آمدند شمار امیران فئودال و دشمنان رژیم صنعتي نبودند، بلكھ مستخدم مزدور حكومت بھ شمار مي

. ناپذیري مبذول داشت تا حكومت ژاپن را بر نظامي شایستھ استوار كند ایتو كوششھاي خستگي
اسي مصون ماند و در عین خواست حكومت بھ شكلي درآید كھ، بھ قول او، از افراطھاي دموكر مي

، اولین قانون اساسي 1889در . حال استعدادھاي ھرطبقھ را در خدمت تكامل صنعتي بھ كار اندازد
مطابق این قانون، امپراطور در رأس دولت قرار داشت و خداوندگار . ژاپن با نظارت او تدوین شد

ا مقرر شد كھ، با رضایت ام. آمد ھمة كشور و مایة وحدت و استمرار عظمت ژاپن بھ شمار مي
مجلس «و» مجلس اعیان«امپراطور، قدرت قانونگذاري، تا زماني كھ امپراطور تغییر رأي دھد، بھ 

وزیران، ھمانند . كرد امپراطور وزیران را تعیین مي. تفویض شود» یت دي«یا » نمایندگان مردم
دمي كھ داراییھاي آنان بھ حدي مر. فرماندھان نیروھاي زمیني و دریایي، در مقابل او مسئول بودند

بود، ولي، بھ بركت  000،460شمار اینان در آن زمان . رسید، حق انتخاب نماینده داشتند معین مي
البتھ در ژاپن ھم، بھ موازات پیشرفت دموكراسي، . سرزد 000،13000بھ  1928قوانین بعدي، در 

  . فساد دستگاھھاي اداري فزوني یافت

بھ اقتضاي قوانین جدید، ). 1881(سیاسي، قوانین عمومي كشور دگرگون شد در جریان این تحوالت 
الطوایفي انسانیتر بود، ھمة افراد  و بمراتب از قوانین ژاپن عصر ملوك» قوانین ناپلئون«كھ مبتني بر 

ھا و منازل، جز بھ حكم قانون،  ورند؛ نامھ بھره - آزادي گفتن و نوشتن و تجمع و دین - از حقوق مدني
ظاھرًا  .استگیرند؛ و بازداشت یا مجازات افراد موكول بھ تشریفات قانوني  د بازرسي قرار نميمور

 ھا و آزمایشھاي سختي كھ سابقًا براي شكنجھ. ھا و طبقات از لحاظ قانون برابرند اعضاي ھمة فرقھ
زندانیان در مقابل . وضع زندانھا بھبود یافتھ است. گرفت، از اعتبار افتاد اثبات بیگناھي صورت مي

گیرند و، پس از رھایي، براي شروع زندگي، دستمایة مختصري از  دھند مزد مي كاري كھ انجام مي
زھكاري بندرت با وجودي كھ این قوانین مالیمند، اكنون ھم مانند گذشتھ، ب. دارند دولت دریافت مي

ھاي تمدن بدانیم، باید اعتراف كنیم كھ ژاپن  اگر حفظ و مراعات قانون را یكي از نشانھ. افتد اتفاق مي
  .یكي از متمدنترین دولتھاي كنوني است

بیني نشده است،  اي جز امپراطور پیش در قانون اساسي ژاپن، براي نیروھاي زمیني و دریایي، فرمانده
را فراموش  1853گاه خفت سال  ژاپن، كھ ھیچ. ات مھم این قانون استو این یكي از اختصاص

كند، خواستھ است بدین وسیلھ بر ارتشي كھ كشور را از ھر تعرضي ایمن دارد و، از این گذشتھ،  نمي
زند، بلكھ  دولت ژاپن نھ تنھا براي ارتش خود دست بھ سربازگیري مي. بر شرق مسلط شود، دست یابد

  كند و شور ملي را در آنان  جوانان را با فنون نظامي آشنا ميھا ھم  در مدرسھ

برآمدند و حتي، مانند دولتھاي » وحشیان بیگانھ«خود، در مدتي كوتاه از عھدة تجھیز خود و مقابلھ با 
، دولت چین، كھ سرزمین كره را جزو قلمرو خود 1894در سال . اروپا، خواب تصرف چین را دیدند

پس، . این امر بر ژاپنیان گران آمد. بي شورشیان كره، نیرویي بھ آنجا فرستاددانست، براي سركو مي
دولت ژاپن بھ معلم دیرین خود اعالن جنگ داد و با سرعتي كھ دنیا را حیران كرد برچین چیره شد و 

تائل غرامت بپردازد و جزیرة  000،000،200آن را وادشت كھ كره را كشوري مستقل بشناسد، و 
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اما، در این ھنگامھ، . آرتور، واقع در شبھ جزیرة لیائوتونگ، را بھ ژاپن واگذارد پورت فرمز و بندر
كھ از پورت آرتور چشم بپوشد، و در مقابل آن » اندرز داد«روسیھ پابھ میان نھاد و بھ ژاپن 

 روسیھ را مورد تأیید قرار» اندرز«چون آلمان و فرانسھ ھم . تائل دیگر از چین بگیرد 000،000،30
اما عزم كرد كھ ھر چھ زودتر در مقابل روسیھ بھ تالفي . اي جز پذیرش ندید دادند، ژاپن چاره

  .برخیزد

جنگي كھ، از لحاظ توسعة امپریالیستي  - از این زمان بود كھ ژاپن براي جنگ با روسیھ بسیجیده شد
وي كند، با ژاپن ترسید كھ روسیھ بھ سوي ھند پیشر انگلیس چون مي. ناپذیر بود دو كشور، اجتناب

بھ موجب این معاھده، كھ بیش از ھرمعاھدة دیگر بھ آزادي عمل انگلیس لطمھ زد، . اي بست معاھده
، اگر یكي از آن دو با كشور ثالثي وارد )1922- 1902(دو دولت پذیرفتند كھ، در دورة اعتبار معاھده 

در . اري متحد خود بشتابدجنگ شود و كشور رابعي در آن جنگ مداخلھ كند، دیگري بیدرنگ بھ ی
بانكداران امریكایي و انگلیسي مبالغ ھنگفتي براي چیرگي . ،جنگ ژاپن و روسیھ شروع شد1904

سردار ژاپني، نوگي، پورت آرتور را گرفت، و بھ ھنگام . ژاپن بر تزار روس بھ ژاپن وام دادند
المللي اول خونینترین  بین مناسب بھ شمال راند و در موكدن بھ پیكاري كھ در تاریخ پیش از جنگ

خواستند از لحاظ سیاسي یا نظامي بھ كمك روسیھ  ظاھرًا آلمان و فرانسھ مي. كشتارھاست تن در داد
اما تئودور روزولت، رئیس جمھور ایاالت متحدة امریكا، اعالم كرد كھ، در آن صورت، . بروند
كھ در آبھاي ژاپن با ژاپنیان دست و پنجھ روسیھ، براي آن» .فورًا بھ ژاپن خواھد پیوست«متحده  ایاالت

. نرم كند، ناوگاني مركب از بیست و نھ كشتي جنگي از راه جنوب افریقا بھ سوي ژاپن گسیل داشت
كشتیھاي روسي پس از  1905مھ  27روز . دریاساالر ژاپني، توگو، در تنگة تسوشیما آمادة مقابلھ شد

در . ان جنگي نپیموده بود، با ناوگان توگو برخورد كردطي مسافتي طوالني، كھ تا آن زمان ھیچ ناوگ
این جنگ دریایي، براي اولین بار، رادیو مورد استفاده قرار گرفت، بھ این معني كھ توگو بھ وسیلة 
: رادیو از مسیر ناوگان روسي خبردار شد و بھ فرماندة ھر یك از كشتیھاي ژاپني این پیام را فرستاد

تن مجروح  538تن كشتھ و  116از ژاپنیان » .بھ این جنگ بستگي دارد حیات و ممات امپراطوري«
تن بھ اسارت درآمدند، و ھمة كشتیھاي روسي،  7000روسي بھ ھالكت رسیدند،  4000ولي . شدند

  .غیر از سھ كشتي، یا بھ اعماق دریا فرو رفتند یا بھ دست دشمن افتادند

یكي از نقاط تحول تاریخ جدید بود، و نھ تنھا از  شود، خوانده مي» جنگ دریاي ژاپن«این جنگ، كھ 
توسعة روسیھ در خاك چین جلو گرفت، بلكھ اساسًا بھ سلطة اروپا در شرق خاتمھ داد و رستاخیز آسیا 

غلبة امپراطوري كوچك ژاپن بر . را، كھ مھمترین حادثة سیاسي قرن ما خواھد بود، اعالم داشت
چین در صدد انقالب برآمد، و ھند خواب آزادي : ا را تكان دادمقتدرترین دولت اروپایي، سراسر آسی

اما ژاپن، بھ جاي توسعة آزادي آسیا، بھ بسط قدرت ھمت گماشت؛ روسیھ را بھ تأیید نفوذ ژاپن . دید
. ، رسمًا آن خطة متمدن باستاني را بھ كشور خود منضم كرد1910در كره واداشت؛ و سپس، در 
درگذشت و شاید براي  1912ا سلطنت و شاعري و ھنرآفریني، در امپراطور میجي، پس از سالھ

اي در  پدران آسماني قوم ژاپني خبر برد كھ ملت آسماني ژاپن، كھ در آغاز حكومت او جز بازیچھ
  .دستھاي ناپاك غرب نبود، اكنون تارك مشرق زمین شده، و چشم بھ راه است تا محور تاریخ گردد

II -  انقالب صنعتي  

  نظر ژاپنیان - فقر -اعتصاب -دستمزد -ھا كارخانھ - ژاپن صنعتي شدن
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برزگران، با آنكھ از شر فقر نرستند، آزاد . ژاپن در طي نیم قرن ھمة وجوه حیات را دگرگون كرد
االجاره یا مالیات سالیانھ بھ حكومت، صاحب زمین  توانست، با پرداخت مال ھر برزگر مي. شدند

 خواست مزرعة خود را رھا كند و براي كار بھ شھر رود، ممانعتي اگر برزگري مي. كوچكي شود
داراي » پایتخت خاوري«توكیو یا . شھرھایي بس بزرگ در امتداد سواحل بھ وجود آمد. دید نمي

قصرھاي سلطنتي و اشرافي و باغھاي وسیع و حمامھاي شلوغ عمومي شد؛ از لحاظ جمعیت، ھیچ یك 
بھ جاي قلعھ و دھكدة اوزاكا، كھ در  .كرد نمياز شھرھاي جھان، جز لندن و نیویورك، با آن برابري 

ھا و  ھا و كارخانھ قدیم محلي براي ماھیگیري بود، اینك مركز صنایع ژاپن، شھر اوزاكا، با كلبھ
ھاي بسیار مجھز یوكوھاما و كوبھ، كشتیھاي  در اسكلھ. خورد  آسمانخراشھاي خود بھ چشم مي

  .گرفتند دادند پھلو مي بازرگاني فراواني كھ دومین ناوگان تجارتي جھان را تشكیل مي

داري، با سھولتي بیسابقھ، از ھر  الطوایفي بھ مرحلة سرمایھ حكومت ژاپن، براي گذر از مرحلة ملوك
گان را حقوق بیگان. نیاز شد سال از استادان خارجي بي در نتیجھ، در ظرف پانزده . كمكي استقبال كرد

بھ تقلید حكومت آلمان، ادارة پست و تلگراف و . پرداخت و آنان را بھ كشورھاي خود گسیل داشت
  آھن را خود برعھده گرفت، ولي بھ مؤسسات  راه

خصوصي وامھاي كالن داد و، با بستن عوارض سنگین بر واردات، بھ حمایت صنایع داخلي 
ژاپن پرداختند بھ صنعتي شدن این كشور كمك بھ  1894غرامتي كھ چینیان پس از جنگ . برخاست

از فرانسھ گرفت بر سرعت جریان صنعتي شدن خود  1871كرد، چنانكھ آلمان با غرامتي كھ در 
الطوایفي،  ژاپن معاصر، مانند آلمان یك نسل پیش، با ماشینھاي نو و انضباط عصر ملوك. افزود

وپایي با سابقة آن گرفتار ماشینھاي فرسوده و صنایع خود را بھ راه انداخت، در صورتي كھ رقباي ار
گرفتند و از كارفرمایان خود صمیمانھ  كارگران ژاپني دستمزدي اندك مي. طلب بودند كارگران شورش

حتي ھنگامي كھ . از این رو، دیرزماني، وضع قوانین كار براي حكومت لزوم نیافت. بردند فرمان مي
، یك دختر ژاپني در 1933در . اجراي آنھا سختگیري نكردحكومت دست بھ وضع قوانین كار زد، در 

كرد، ولي یك مرد انگلیسي در لنكشر تنھا ادارة شش  اوزاكا بیست و پنج دستگاه ریسندگي را اداره مي
  .دستگاه را برعھده داشت

 ،1924و  1918در فاصلة سالھاي . بود 1908دو برابر تعداد آنھا در  1918ھا در سال  تعداد كارخانھ
ھاي موجود  بھ وجود آمد، معادل نیمي از كارخانھ 1931ھایي كھ در  كارخانھ. ھا دو برابر شد كارخانھ

اي كھ  از پنج میلیارد متر پارچة پنبھ. زد ژاپن بود، در حالي كھ اروپا در اعماق بحران دست و پا مي
در نتیجھ، ژاپن . در جھان بھ مصرف رسید، حدود دو میلیارد آن بھ ژاپن تعلق داشت 1933در 

طال را ) استاندارد(معیار  1931دولت ژاپن چون در . بزرگترین صادركنندة منسوجات بھ شمار رفت
المللي پیشین آن تنزل داد، توانست در  رھا كرد و پول خود، ین، را بھ چھل درصد از ارزش بین

گاني خارجي و نیز معادل پنجاه درصد بر فروش خارجي خود بیفزاید و بازر 1933و  1932سالھاي 
پیشھ، مانند میتسویي و  ھاي تجارت در آن زمان، برخي از خانواده. تجارت داخلي خود را رونق بخشد

پس، نظامیان، ھماھنگ با طبقة مزدگیر، . بیشي، چنان ثروتي اندوختند كھ مردم را برآشفتند میتسو
  .شدندنظارت حكومت را بر صنعت و تجارت خواستار 

آمد، كمي دستمزدھا، كھ شرط الزم  حال مرفھي پدید مي در حیني كھ براثر توسعة تجارت، طبقة میانھ
بھ طور . تھیة كاالھاي ارزانبھا و غلبھ بر رقباي اقتصادي ژاپن بود، كارگران را بھ جان آورد

  ، مزد روزانة یك 1931متوسط، در 
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 16درصد آنان كمتر از  12دادند، و  درصد كارگران را تشكیل مي51زنان . دالر بود 0.48كارگر 
داد  عتصاب روي مي، با آنكھ ھمكاري و ھماھنگي ملت لزوم تام داشت، كرارًا ا1931در  .داشتندسال 

افكار «از این رو، حكومت برخي از افكار سیاسي را، بھ عنوان . گرفت و كمونیسم نیرو مي
گاه جاني نگرفتند، تحمیل  ھاي كارگري، كھ ھیچ ، غیرقانوني خواند و محدودیتھایي براتحادیھ»خطرناك

ھا بھ  توكیو در ویرانخانھجمع كثیري از مردم اوزاكا و كوبھ و . آور بود زندگي كارگران رقت. كرد
بھ طور متوسط، در توكیو، پنج نفر در یك زاغة كوچك، كمي بزرگتر از یك تختخواب . بردند سر مي

ھزار گدا و جنایتكار و علیل و روسپي  ھا و آلونكھاي كوبھ، بیست در زاغھ. زیستند دونفري، مي
ن كوخھا، مرگ و میر اطفال چھار بار در ای. شدند شكار امراض واگیردار مي  لولیدند و بیرحمانھ مي

كمونیستھایي مانند كاتایاما و بعضي از سوسیالیستھاي . بیش از كودك میري در سایر نواحي ژاپن بود
. مسیحي از قبیل كاگاوا، براي اصالح این اوضاع، گاھي با خشونت و گاھي با مالیمت مبارزه كردند

ھا بھ كارھاي بزرگي كھ در تاریخ نمونھ ندارد دست ھا و آلونك سرانجام، حكومت براي انھدام زاغھ
  . زد

  :یك نسل پیش، ھرن با تلخي از رژیم جدیدژاپن چنین یاد كرد

براي دریافت . آید  گاه در تاریخ این قوم دیده نشده است، پدید مي بر اثر اوضاع جدید، فقري كھ ھیچ
قادر بھ پرداخت مالیات مسكن نیستند،  شدت این فقر باید بھ خاطر آورد كھ تعداد كساني كھ در توكیو

پیش از . است) دالر امریكایي 10/1(» سن« 20زند، حال آنكھ این مالیات فقط  مي 000،50سر بھ 
مگر بھ  - تراكم ثروت در دستھاي اقلیت، ھرگز چنین فقري درھیچ یك از بخشھاي ژاپن وجود نداشت

  . طور موقت، آن ھم بھ علت جنگ

كارفرمایان . بدون شك ھمھ جا با تمدن قرین ومالزم بوده است» اي اقلیتتراكم ثروت در دستھ«
ژاپني مدعي ھستند كھ سطح مزدھا، نسبت بھ عدم مھارت كارگران ژاپني و نازل بودن ھزینة زندگي 

معتقدند كھ پایین بودن دستمزد براي پایین بودن ھزینھ الزم است، و پایین . ژاپن، چندان پایین نیست
براي ربودن بازارھاي خارجي ضرورت دارد، و ربودن بازارھاي خارجي براي حفظ  بودن ھزینھ

صناعاتي كھ بھ واردات سوختي و معدني نیازمندند بایستھ است، و حفظ صناعات براي معیشت 
ژاپن، . افزون جزایري كھ فقط دوازده درصد مساحت آن قابل كشت است، حیاتي است جمعیت روز

  خواھد براي  اگر مي

III -  انقالب فرھنگي  

 - پزشكي ژاپن - علم - دین - تحول اخالق و زناشویي - شخصیت ژاپني -تجدد در آداب -تجدد در پوشش
  شعر جدید -داستانھاي ناتورالیستي -زبان و آموزش و پرورش - ھنر و ذوق

اي تغییرات  آیا انقالب صنعتي ژاپن مردم آن سرزمین را ھم دگرگون كرده است؟ در این زمینھ پاره
اند، اما زنان  اكثر مردان شھري بھ پوشیدن لباسھاي اروپایي عادت كرده: خورد خارجي بھ چشم مي

بندند و سر شالھا را بھ صورت  پوشند و شالھاي زربفت بھ كمر مي گشاد مي  ھاي رنگین ھمچنان جامھ
بندھاي  بھ موازات اصالح راھھا، بھ پا كردن پاي .آویزند ميآورند و از پشت  ھاي بزرگ درمي گره

با این وصف، ھنوز كثیري از مردان و زنان با . یابد افتد، و بازار كفش رونق مي چوبي از رواج مي
شود و  یده ميدر شھرھاي بزرگ، ھر نوع لباس بومي اروپایي و مختلط د. روند پاھاي برھنھ راه مي

  .دھد از تحول سریع و ناتمام این كشور خبر مي
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رفتار ژاپنیان نمونة ادب و مردمداري است، اگر چھ مردان ھنوز بھ رسم دیرین، بھ ھنگام عبور و 
گفتن بسیار مؤدبانھ است، و الفاظ تند بندرت بھ كار  سخن. گیرند دخول و خروج، بر زنان سبقت مي

ترین دشمنیھا را  ابي برمناعت شدید مردم زده، و پردة ادب قیافة سختفروتني ظاھري نق. رود مي
شخصیت ژاپني، و برروي ھم شخصیت ھر انسان، معجوني است از خوھاي . پنھان داشتھ است

كند و بھ ناگزیر بھ واكنشھاي  انسان، در لحظات متفاوت حیات، با حوادث متنوع برخورد مي. متمایز
شود و دمي  بند و بار مي كند و گاھي مالیمت؛ دمي سبك و بي شونت ميگاھي خ: پردازد گوناگون مي

آورد  گیرد؛ وقتي بھ خضوع سرفرود مي سنگین و پروقار؛ زماني صبوري و زماني گستاخي پیش مي
ھم : در این صورت، نباید از تضادھاي روحي ژاپنیان دلزده شویم. فرازد و وقتي بھ غرور گردن مي

. ، ھم حساس و ھم خویشتندار، ھم پرشور و ھم سرد، ھم پرھیجان و ھم آرامبین خیالباف و ھم واقع
با آنكھ معموال بھ . درعین شادابي و شوخي و لذتجویي، بھ خودكشیھاي پرآب و تاب گرایش دارند

ورزند، در مواردي نسبت بھ حیوانات و مردان با سنگدلي رفتار  حیوانات و ندرتًا بھ زنان مھرباني مي
  ژاپني اصیل  .كنند مي

دالور و آمادة مردن است؛ با این وصف، روحش بھ ھنرمندان  -واجد سجایاي جنگجویان است
ذوق؛ از خودنمایي بركنار، متین، معتدل، ساعي، كنجكاو،  حساس و تأثرپذیر و خوش -ماند مي

باال، زیرك و زرنگ  كوتھ بین و خودكار؛ مانند بیشتر مردم نیز باریك -كوش، وفادار، و شكیباستسخت
است؛ ھوشي زودیاب دارد؛ در عالم فكر، چندان مبتكر و خالق نیست، اما بسھولت با مقتضیات 

اط شخصیت ژاپني مركب است از نش. دھد شود و، در پھنة كردار، از خود قابلیت نشان مي سازگار مي
مآبي  و نخوت فرانسوي، شھامت و احتیاط انگلیسي، گرمي و ھنردوستي ایتالیایي، پشتكار و كاسب

  .امریكایي، و حساسیت و زیركي یھودي

اساسًا  درستكاريزمین از جھاتي در اخالق ژاپني مؤثر افتاده است، ھرچند كھ سنت  تماس با مغرب
بازي  دموكراسي و رقابت بازرگاني كنوني با خود پولدوستي و سختدلي و دسیسھ. ھنوز برقرار است

یعني آداب و اخالق صنف ساموراي كھ ھنوز در بین نظامیان » بوشیدو«. را ھم بھ ژاپن آورده است
جود متانت و باو. واالمقام رواج دارد، در برابر مفاسد سوداگري و سیاست جز مانعي ضعیف نیست

تروریسم ژاپني، برخالف انتظار، واكنشي در . قانوندوستي مردم متعارف، تروریسم شایع شده است
بیش از چھل سال . پرستي پرخاشگر ژاپن است مقابل استبداد و ارتجاع نیست، بلكھ وسیلة تقویت میھن

كومت ژاپن بھ فتح كره بھ رھبري تویاما، براي انگیختن كارگزاران ح» انجمن اژدھاي سیاه«است كھ 
   .استو منچوري، دست بھ آدمكشي زده و این فن شریف را در خدمت سیاست گمارده 

د غرب ھرج و مرج اخالقي، كھ با تحول عمیق بنیاد اقتصادي جامعھ مالزمت دارد، ژاپن را نیز مانن
در سایة رشد  - كار سالخورده طغیان جوانان تندرو بر نسل احتیاط -جنگ ابدي نسلھا. فراگرفتھ است

غلبة زندگي شھري بر حیات روستایي و . دستگاه صنعتي جدید و ضعف ایمان دیني، شدت یافتھ است
ب و اخالق كھنسال استقالل و اعتبار فرد و سست شدن خانواده، اقتدارات پدران را از میان برده و آدا

دیگر، در شھرھاي بزرگ، زناشویي جوانان بھ . آمیز جوانان كرده است را محكوم قضاوت شتاب
گیرد، و زن و شوھر جوان، برخالف پیش، درخانة پدر شوھر  ارادة پدران و مادران صورت نمي

سریع صنعت، زنان بسط . آورند گیرند، بلكھ براي خود خانھ یا آپارتمان مستقلي فراھم مي سكونت نمي
ژاپن در عرصة طالق بھ ایاالت متحدة امریكا . را از امور خانگي بھ كارھاي صنعتي كشانیده است

كافي است كھ زن و شوھر دفتري را امضا كنند و فقط : طالق ژاپني بسیار ساده است. رسیده است
مده است، ولي كساني كھ گیري غیرقانوني بھ شمار آ متعھ. معادل یك دھم دالر بپردازند و جدا شوند

  .شوند توانند قانون را نادیده گیرند، ھنوز عمال از وجود متعھ متمتع مي مي
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  آثار سپنسر و استوارت میل بھ. جا، ماشین دشمن روحانیان است در ژاپن نیز، مانند ھمھ

، 1905در . ھمراھي صناعت انگلیسي بھ ژاپن رفت و ناگھان بھ سلطة فلسفة كنفوسیوس پایان داد
علم، » .رو ھواخواه ولتر است توان دید كھ نسل امروزي مدرسھ بوضوع مي«: چمبرلین اظھار داشت

كھ در عصر جدید ھمواره با صنعت مالزمت دارد، در ژاپن سخت اھمیت یافتھ و موجد گروھي از 
پزشكي ژاپني، كھ در اكثر مراحل خود وابستة چین یا كره  .استدانشمندان فداكار و بسیار بزرگ شده 

تاكامینھ داروي آدرنالین را . رفتھ است بود، بھ تحریك و ھدایت اروپا، مخصوصًا آلمان، سخت پیش
ادزھر خناق بھ الریھ و پ كیتاساتو دربارة بیماریھاي كزاز و ذات. كشف، و دربارة ویتامینھا تحقیق كرد

یو نوگوچي در مورد  كارھاي اینان، مخصوصًا تحقیقات معروف ھیده. بخشي پرداخت بررسي نتیجھ
دھد كھ ژاپنیان دورة شاگردي را گذرانده و خود معلم  ، نشان مي)سیفلیس(بیماریھاي تب زرد و كوفت 

  .اند جھانیان شده

خانوادة او چنان تھیدست بود كھ پدرش، . ، در یكي از جزایر كوچك ژاپن زاده شد1876نوگوچي، در 
كودك بینوا روزي در . یابد، خانواده را رھا كرد و رفت چون دانست كھ بزودي فرزندي جدید مي

مجمر آتش افتاد و، براثر آن، دست چپش كامال سوخت و دست راستش نیز سخت صدمھ دید و تقریبًا 
وارض سرافكنده بود كھ در صدد كشتن خود در مدرسھ بھ قدري از آن جراحات و ع. از كار افتاد

نوگوچي از این خدمت جراح . اما جراحي بھ دھكدة او وارد شد و دست راستش را معالجھ كرد. برآمد
من ناپلئوني خواھم بود كھ، بھ جاي كشتن، بھ نجات «: بسیار تكان خورد، شیفتة پزشكي شد، و گفت

اي  در داروخانھ» .ب بھ چھار ساعت خواب بسنده كنمام ھر ش ھم اكنون توانستھ. مردم خواھم پرداخت
وقتي كھ تحصیالتش پایان . مشغول كار شد و بھ كمك صاحب داروخانھ بھ تحصیل طب ھمت گماشت

آوردن ھزینة تحصیل خود، در بیمارستان نظامي  یافت، بھ ایاالت متحدة امریكا رفت و، براي بھ دست
. شكي بنیاد راكفلر آزمایشگاھي در اختیار او گذاشتشعبة تحقیقات پز. واشینگتن شغلي پذیرفت

نوگوچي آغاز تحقیق كرد و براي اولین بار توانست میكروب سیفلیس را بپروراند، تأثیر سیفلیس را 
، انگل تب زرد را 1918نظمي حركات دست و پا تشخیص دھد، و باالخره، در  در فلج عمومي و بي

بازگشت؛ مادر پیر خود را گرامي داشت؛ و بھ نام سپاسگزاري،  كامكار و نامدار، بھ ژاپن. باز شناسد
سپس براي مطالعة . در مقابل صاحب داروخانھ كھ وسایل تحصیل او را فراھم ساختھ بود، زانو زد

خود بھ تب زرد دچار شد و متأسفانھ در . كرد، بھ افریقا رفت تب زرد، كھ در ساحل طال بیداد مي
  . ذشتبھ سن پنجاه و دو درگ 1928

با . زمین، بھ تنزل ھنرھاي سنتي انجامیده است ترقي علوم در ژاپن، مانند ترقي علوم در مغرب
برافتادن اشراف سابق، كانونھاي پرورش ذوق كھن از میان رفت، و اكنون ھرنسلي ناگزیر براي خود 

سفالگران  ھجوم خریداران بیگانھ بھ ظرفھاي ژاپني باعث شد كھ. آفریند موازین ذوقي جدیدي مي
ژاپني از طرفي كمیت را بھ جاي كیفیت مطمح نظر گردانند، و از طرف دیگر، مانند چینیان، بھ تقلید 

پس از . ھاي خود را بھ عنوان مصنوعات عتیق بھ فروش رسانند از ظروف قدیمي بپردازند و فراورده
ھرج و مرج ناشي از تبدیل  .كردن غربیان در ژاپن، تنھا كلوازونھ بود كھ از پیشرفت باز نماند رخنھ

صنایع دستي بھ صنایع ماشیني و نفوذ ذوق وسلیقة بیگانھ و قدرت و ثروت تمدن جدید، مباني ادراك 
ژاپن، كھ اكنون شمشیر را برگزیده است، احتماال بھ . زیبایي و ذوق ژاپنیان را بر ھم زده است

جنگ و كشورداري چیرگي خواھد  در ھنر مقلد خواھد شد، ولي در: سرنوشت روم دچار خواھد آمد
  .ورزید

. ھاي غربي جریان دارد مدت یك نسل است كھ حیات عقلي امپراطوري جدید ژاپن مطابق شیوه
اند، و مدارسي نظیر  بك غربي درآمدهھا بھ س اند، روزنامھ ھاي اروپایي بھ زبان ژاپني راه یافتھ واژه
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ژاپن عزم جزم كرده است كھ در زدودن بیسوادي از ھمة كشورھاي . مدارس امریكا برپا شده است
درصد كودكان ژاپني  99.4، درست 1925در سال : زمین پیش افتد، و در این كار توفیق یافتھ است

دانشجویان با شوري دیني بھ . توانستند درصد مردم خواندن مي 93، 1927رفتند، و در  بھ مدرسھ مي
دولت براي رونق دادن . اند اند، و صدھا تن از آنان در راه علم سالمت خود را باختھ علوم جدید دل داده

. است كوشیده - بال ، تا بازي بیس»فن مالیم«یعني » جوجیتسو«از كشتي  -بھ ھرگونھ ورزش و بازي
ربیت اكثر كشورھاي اروپایي از دین و نظارت اھل دین آموزش و پرورش ژاپني بیش از تعلیم و ت

پنج دانشگاه سلطنتي و چھل و یك دانشگاه دیگر بھ وجود آمده و ھزاران دانشجوي . دور شده است
دانشجو، و دانشگاه كیوتو  8064، دانشگاه سلطنتي توكیو 1931در سال . اند مشتاق را گرد آورده

  .دانشجو داشت 5552

پردازي روسي،  لیبرالیسم انگلیسي، واقع. آخر قرن نوزدھم مقلد سبكھاي غربي بود ادب ژاپني در ربع
خواندگان ژاپني ولولھ  فردگرایي نیچھ پسند آلماني و پراگماتیسم امریكایي بنوبت در ذھنھاي درس

عاقبت ناسیونالیسم ژاپني باردیگر ظاھر شد و نویسندگان ژاپني را بھ سبكھا و موضوعات . افكندند
 1896یو، كھ بیش از بیست و چھار سال عمر نكرد و در  زن جواني بھ نام ایچي. ي كشانیدبوم

نویسي ژاپني را بھ سبك ادبي اروپایي،  درگذشت، با تشریح احوال پریش زنان ژاپني، داستان
، شاعري بھ نام توسون كھ در 1906در . ، كشانید و نھضتي برپا داشت)ناتورالیسم(گرایي  طبیعت

را با نثري شاعرانھ نوشت و سبك » شكني پیمان«كرد، داستان دراز ھاكاي یا  علمي ميسنداي م
  قھرمان . گرایي را بھ اوج خود رسانید طبیعت

پسر . برخاستھ است) اتا(اصل خود را فاش نكند و بھ ھیچ كس نگوید كھ خانوادة او از طبقة نجس 
بھ دختري آراستھ، كھ از مراتب باالي . سدر شود، و بھ منزلت اجتماعي مي خواند، معلم مي درس مي

گرداند و سپس معشوق و  بازد و، از سر درستكاري، او را از اصل خود آگاه مي جامعھ است، دل مي
توسون با این داستان توانست مردم را تكان دھد و بھ . شود گوید و از ژاپن خارج مي موطن را ترك مي

  .رھانیدن طبقة اتا از مذلت برانگیزد

كو تا چھل سال  انواع شعري تانكا و ھوك. ژاپني بازپسین عاملي بود كھ بھ نفوذ غرب تمكین كرد شعر
، توسون 1897در . پس از اعادة اقتدار امپراطور دوام آوردند، ولي بتدریج بیروح و متصنع شدند

ازي با سنن این اشعار، كھ از لحاظ در. دفتر شعر خود را در مقابل پانزده دالر بھ یك ناشر واگذاشت
مردم . شعر ژاپني مطابقت نداشتند، انقالبي بھ راه انداخت كھ از انقالب دستگاه حكومتي آرامتر نبود

كھ از لطایف شعر كھن بھ تنگ آمده بودند، از اشعار توسون استقبال كردند و ناشر را بھ تمول 
كو بھ  سالة تانكا و ھوك پس، شاعران دیگر پي توسون را گرفتند، و در نتیجھ سلطة ھزار. رسانیدند
  . پایان آمد

امپراطور . دارد با وجود ترقي شعر جدید، ھنوز ھرسالھ دربار ژاپن مسابقة دیرینة شعر را برپا مي
پس از . نھد اي در برابر شاعران مي اي دربارة آن، نمونھ كند و، با سرودن چكامھ موضوعي معین مي

سازند و بھ  الحال شعرھایي مي ست و پنج ھزار ژاپني مختلفدھد آنگاه بی اي بھ دست مي او، ملكھ نمونھ
خوانند و ده قطعھ را  واالترین شعرشناسان ژاپن این اشعار را مي. فرستند ادارة شعر كاخ سلطنتي مي

شود و روز اول سال در جراید ژاپن  این ده قطعھ براي امپراطور و ملكھ خوانده مي. گزینند برمي
اي از سوداگري و جنگ  انگیز است و اندیشھ را لحظھ سم، رسمي ستایشاین ر . یابد انتشار مي

رساند كھ، در بین پرشورترین ملت عصر حاضر، ھنوز  كند و از این گذشتھ بھ اثبات مي منصرف مي
  .ادب عاملي زنده است
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IV - امپراطوري جدید  

قانون  -كنفرانس واشینگتن - گانھ مطالبات بیست و یك - علل امپریالیسم ژاپن - مباني متزلزل تمدن جدید
آیا باید امریكا با ژاپن  - ژاپن و اروپا -ژاپن و روسیھ -كشور جدید - حملھ بھ منچوري -1924مھاجرت 

  بجنگد؟

جمعیت آن، كھ در عھد شوتوكو . ژاپن جدید، باوجود ترقي سریع خود، پا بر مباني متزلزلي دارد
و در زمان یوشیمونھ بھ  000،17000یوشي،  بود، در عصر ھیده 000،3000تایشي در حدود 
بھ این ترتیب،  .رسید 000،55000، بھ 1912و در پایان سلطنت میجي، یعني در  000،000،30

  جمعیت ژاپن در مدت یك قرن دو برابر شده و مشكالت فراواني براي 

جمعیتي برابر نصف : كشور كوھستاني، كھ زمینھاي قابل كشت فراوان ندارد، بھ بار آورده است این
. جمعیت ایاالت متحدة امریكا باید در خاكي كھ بیش از یك بیستم خاك ایاالت متحده نیست زندگي كند

معدني و ولي متأسفانھ از حیث مواد . ژاپن، براي تأمین معاش خود، بھ تولید صنعتي گراییده است
توان از رودھاي كوھستاني نیروي برق بھ  مي. سوختني، كھ براي صنایع ضرورت دارند، فقیر است

اما این منابع، حتي اگر مورد استفادة كامل قرار گیرند، بیش از یك ثلت بر نیروي برق . دست آورد
ة كیوشو و جزیرة در جزیر. كنوني نخواھد افزود، و بنابراین، براي آیندة ژاپن كافي نخواھند بود

اما . شود، و در جزیرة ساخالین نفت موجود است سنگ یافت مي ھاي دورافتادة زغال كایدو، رگھ ھوك
از اینھا باالتر، در نتیجة پایین . رود، تقریبًا محروم است ژاپن از آھن، كھ شالودة صنعت بھ شمار مي

ھا، كھ  آن كشور است، و كارخانھبودن سطح زندگي ژاپنیان، تولید ژاپن ھمواره بیشتر از مصرف 
  .گردند شوند، اضافھ تولید فراوان دارند و اجبارًا دنبال بازار فروش مي مي روز بھ روز مجھزتر

بھ  - امپریالیسم تالش یك نظام اقتصادي است براي تسلط. آید در چنین وضعي الزامًا امپریالیسم پدید مي
ھ، از لحاظ مواد و سوخت و بازار و سود، نیازھاي اي ك بر نواحي بیگانھ -وسیلة عامل خود حكومت

تواند  تواند نیازھاي خود را برآورد؟ ژاپن نمي ژاپن در كجا مي. كنند آن نظام اقتصادي را برآورده مي
بھ ھندوچین یا ھند یا استرالیا یا فیلیپین چشم طمع بیندازد، زیرا این سرزمینھا زیر سلطة دول غربي 

اما در . مركي آنھا بھ سود اربابان سفیدپوست و بھ زیان ژاپن وضع شده استقرار دارند و قوانین گ
از این رو، ژاپن كشور چین را كھ در نواحي . چین، كھ ھمسایة ژاپن است، وضع آن گونھ نیست

سنگ و آھن و گندم، و نفوسي فراوان براي كار  زغال گوناگون خود، مخصوصًا منچوري، منابع غني
اما بھ چھ حقي؟ بھ ھمان حقي كھ انگلیس . داند ازي دارد، حصة مقسوم خود ميپرد و جنگ و مالیات

  ھند و استرالیا را گرفتھ، فرانسھ ھندوچین را ربوده، آلمان شانتونگ را ضبط كرده، روسیھ پورت
حاجت اقویا خود نوعي حق . آرتور را از آن خودشمرده، و امریكا فیلیپین را بھ خود بستھ است

جھاني كھ بر تنازع . خواھد  كشورگشایي بھانھ الزم ندارد، فقط قدرت و فرصت مي! شود محسوب مي
. شمارد بقاي دارویني استوار است، براي تحصیل موفقیت، بھ كار بردن ھرگونھ وسیلھ را مشروع مي

  جھاني اول و، پس از آن، بحرانھاي اقتصادي بزرگ اروپا و امریكا مجالي  جنگ

ژاپن در طي جنگ جھاني اول توانست، مانند ایاالت متحدة امریكا، . آوردندمناسب براي ژاپن فراھم 
زد،  مقدار تولید خود را باال ببرد، زیرا بر بازارھاي خارجي اروپا، كھ در چنگال جنگ دست و پا مي

باالتر از این، چون جنگ جھاني اروپا را ناتوان ساخت، دست ژاپن كمابیش در شرق باز . تسلط یافت
گانة خود  بھ شانتونگ حملھ برد و، در سال بعد، چین را با مطالبات بیست و یك 1914در  پس،. شد
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یافت، چین بھ صورت مستعمرة خاص ژاپن  گمان، اگر این مطالبات تحقق مي بي. زیر فشار گذاشت
  .آمد درمي

قسمت . كند كھ چین تسلط ژاپن را بر شانتونگ بھ رسمیت شناسد قسمت اول این مطالبات ایجاب مي
در قسمت . دوم متضمن امتیازات صنعتي و حقوق خاص ژاپن در منچوري و مغولستان خاوري است

سوم، پیشنھاد شده است كھ بزرگترین مؤسسة استخراج معدن سرزمین چشن مشتركًا بھ وسیلة مقامات 
قسمت چھارم تالش ایاالت متحدة امریكا را براي ایجاد یك مركز . ژاپني و چیني اداره شود

خواھد كھ ھیچ جزیره یا بندر یا لنگرگاھي را  كند و از چین مي گیري در نزدیكي فوچو خنثي مي غالز
دارد كھ مشاوران ژاپني براي دستگاھھاي  قسمت پنجم مقرر مي. در اختیار دولت ثالثي قرار ندھد

 سیاسي و اقتصادي و نظامي چین تعیین شوند، در شھرھاي بزرگ چین، مقامات چیني و ژاپني
مشتركًا سازمان پلیس را اداره كنند، و چین حداقل نصف مواد جنگي مورد حاجت خود را از ژاپن 

آھن مھم بسازد و در ایالت فوكین آزادانھ بھ تأسیس بندر  بخرد، و بھ ژاپن حق بدھد كھ در چین سھ راه
  .آھن و استخراج معدن بپردازد و راه

م كرد كھ برخي از این مطالبات ناقض تمامیت خاك چین ایاالت متحدة امریكا بھ ژاپن اعتراض و اعال
پس، ژاپن از قسمت پنجم مطالبات چشم پوشید و بقیھ را، . است» سیاست درھاي باز«و خالف اصول 

روز بعد، . ، ھمراه با اتمام حجتي، بھ حكومت چین تسلیم داشت1915با تغییراتي، در روز ھفتم مھ 
چینیان مصرف كاالھاي ژاپن را تحریم كردند، اما ژاپن . فتحكومت چین اتمام حجت ژاپن را پذیر

وقعي نگذاشت، زیرا مطمئن بود كھ چینیان، دیر یا زود بھ اقتضاي سودجویي خود و ارزاني كاالھاي 
اي، بھ امریكا  ، رجل خوش مشرب ژاپني، ویكنت ایشي1917در . ژاپني، دست از تحریم خواھند كشید

م امریكا شرح داد و رابرت لنسینگ، وزیر امور خارجة امریكا، را رفت و وضع ژاپن را براي مرد
ژاپن در چین، مخصوصًا در قسمتي كھ مجاور «اي ببندد و بپذیرد كھ  راضي كرد كھ با ژاپن معاھده

، ھیوز، وزیر امور خارجة ایاالت متحدة امریكا، 1922در » .مستملكات آن است، منافع خاصي دارد
را » سیاست درھاي باز«مایندگان ژاپن را موافق گردانید كھ آن كشور اصل در كنفرانس واشینگتن ن

در مورد چین بھ رسمیت بشناسد و نیروي دریایي خود را تنھا بھ شصت درصد نیروي دریایي انگلیس 
  ایان این كنفرانس، ژاپن موافقت كرد كھ قسمتي از شانتونگدر پ .برساندیا امریكا 

ضمنًا اتحاد انگلیس و . را كھ در حین جنگ جھاني از چنگ آلمان بیرون آورده بود، بھ چین بازگرداند
  .ژاپن گسیخت و امریكا مجدوب رؤیاي صلح ابدي شد

تئودور . ي بسیار مھمي شدبیني عظیم خود نسبت بھ آینده، مرتكب قصور سیاس امریكا، در نتیجة خوش
روزولت، رئیس جمھوري امریكا، كھ امریكاییان سواحل اقیانوس كبیر را از مھاجرت مداوم ژاپنیان 

با  1907بھ كالیفرنیا ناراحت یافت، با حسن نیتي كھ در پس ظاھر پرجوش و خروش خود داشت، در 
ان خود بھ ایاالت متحده جلوگیري ژاپن پیماني بست و ژاپن را متعھد گردانید كھ از مھاجرت كارگر

مثل ژاپنیان ساكن امریكا بھ قدري زیاد بود كھ ھمچنان ایاالت باختري امریكا را بھ  اما تولید. كند
پس، برخي از ایاالت باختري، با وضع قانون، اتباع بیگانھ را از حق تملك زمین . زحمت انداخت
قانوني . ود كردن تعداد مھاجران بیگانھ برآمددرصدد محد 1924كنگرة امریكا ھم در . محروم كردند

كھ از تصویب كنگره گذشت، مھاجرت مردم آسیا را بھ ایاالت متحده ممنوع شمرد، ولي براي تعیین 
این تفكیك نژادي ضرورتي نداشت، زیرا  .كرد سھمیة مھاجران كشورھاي غیر آسیایي فورمولي تنظیم

شد، باز  ھا یا نژادھا بھ كار بستھ مي تبعیض در مورد ھمة قاره  فورمول كنگره چنان بود كھ اگر بي
از این رو، پس از تصویب آن قانون، وزیر امور خارجھ . توانست راه را بر مھاجران آسیایي ببندد مي

» .براي مقصود موردنظر، وضع چنین قانوني الزم نیست«كھ  بھ كنگره اعتراض كرد و اظھار داشت
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این » عواقب وخیم«ولي ھواخواھان آتشین قانون مھاجرت یادآور شدند كھ، چون سفیر ژاپن دم از 
  . چنین نیز شد. قانون زده و بھ این وسیلھ امریكا را تھدید كرده است، كنگره باید حتمًا آن را بگذراند

تظاھراتي برپا و نطقھاي . را در حكم اھانتي نسبت بھ خود دانستند، و برآشفتند ژاپنیان قانون مھاجرت
حتي یك میھندوست، در مقابل منزل ویكنت اینویھ، بھ عنوان ابراز شرمندگي ملت . بسیار ایراد شد

از زلزلھ آسیب فراوان دیده و ناتوان شده  1923اما، چون ژاپن در سال . ژاپن، دست بھ ھاراكیري زد
، رھبران كشور آرامش را حفظ كردند و، بھ انتظار روزي كھ اروپا و امریكا بھ ضعف گرایند و بود

  .آید، شكیبایي پیش گرفتند مجال انتقام پیش

بحران اقتصادي عظیمي كھ پس از جنگ جھاني اول در امریكا درگرفت، ژاپن را از فرصت مناسبي 
ترسید كھ چینیان  حكومت ژاپن مي. ردار كردھاي دیرین خود در خاور دور برخو براي اجراي نقشھ

، بھ عذر 1931پس، در سپتامبر . آھن و سایر مؤسسات ژاپني را در منچوري بھ مخاطره اندازند  راه
  اینكھ مقامات چیني منچوري با سوداگران ژاپني بدرفتاري 

سبب انقالب و جدایي چین، كھ در آن موقع بھ . اند، بھ ارتش خود اجازه داد كھ بھ منچوري بتازد كرده
بازان قابل خرید، سخت آشفتھ بود، كاري جز تحریم كاالھاي ژاپني  ایاالت از یكدیگر، و وجود سیاست

در مقابل این عمل ). 1932(نتوانست؛ تحریم كاالھا بھ ژاپن بھانھ داد كھ بھ شانگھاي نیرو بفرستد 
دول اروپایي، . ھم نتایجي فوري نداداعتراضات امریكا . ژاپن، تنھا بخشي از چین بھ دفاع برخاست

از لحاظ «اندیشیدند، با احتیاط، اعتراض امریكا را  كھ فقط بھ منافع بازرگاني خصوصي خود مي
آوري كھ بھ اقتدار سفیدپوستان در خاور  ولي در برابر وضع اسف. مورد موافقت قرار دادند» اصولي

لیتن، از طرف جامعة ملل مأمور  ھ ریاست ارلھیئتي، ب. داد، اقدام مشتركي نكردند دور خاتمھ مي
بھ جامعة «بررسي موضوع شد و ظاھرًا از روي بیطرفي كامل بھ موضوع رسیدگي كرد و گزارشي 

از دادگاه جھاني كناره گرفتھ بود، جامعة ملل  1935اما ژاپن، مانند امریكا، كھ در . تقدیم داشت» ملل
در . كھ میل ندارد مورد قضاوت دشمنان خود قرار گیردرا ترك گفت و، ھمچون امریكا، دلیل آورد 

، صادرات ژاپني، بھ علت تحریم چینیان، بھ چھل و ھفت درصد مقدار 1933و مھ  1932فاصلة اوت 
اما در ھمین ھنگام، ژاپن تجارت فیلیپین و ماالیا و جزایر اقیانوس كبیر را از چنگ چین . سابق رسید
زان ژاپن، بھ كمك متنفذان چین، توانستند حكومت چین را بھ تھیة با ، سیاست1934در . بیرون آورد

این قوانین ورود كاالھاي ژاپني را تسھیل كرد و بھ صادرات دول . قوانین گمركي جدیدي برانگیزند
  . غربي لطمھ وارد ساخت

ي، نشاندة منچوكوئو را بھ وجود آوردند و ھنري پوی ، ژاپنیان در منچوري دولت دست1932در مارس 
تھ  وارث دودمان چیني منچو، را رئیس جمھور آن گردانیدند و سپس در دو سال بعد وي را كانگ

كارگزاران امپراطور منچوكوئو یا ژاپني یا از چینیان تابع ژاپن بودند، و . نامیدند و امپراطور شمردند
فوظ بود، مح» درھاي باز سیاست«در حیني كھ اصل . ھر كارگزار چیني یك مستشار ژاپني داشت

با آنكھ مھاجرت ژاپنیان بھ . گرفتن بازرگاني و منابع منچوكوئو كوششھا كردند ژاپنیان براي در دست
براي اغراض تجارتي یا . وار بھ آن سرزمین ریخت ھاي ژاپني سیل منچوري شیوع نیافت، سرمایھ

مت اتحاد جماھیر آھن شرقي كھ در اختیار حكو آھن ساختند و، براي خرید راه نظامي، جاده و راه
ارتش پیروز و تواناي ژاپن نھ تنھا حكومت جدید منچوكوئو را بنیاد . شوروي بود، آغاز مذاكره كردند

از این گذشتھ، ایالت جھول را براي پویي تسخیر . نھاد، بلكھ در سیاست حكومت ژاپن نیز مداخلھ كرد
  . نشست تظار فرصت مناسب، عقبكرد و تقریبًا تا پكن پیش رفت، اما، از سر بزرگواري و در ان
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ورزیدند كھ حكومت چین بھ رھبري اقتصادي و  در این ھنگامھ، نمایندگان ژاپن در نانكینگ تالش مي
ژاپن قصد داشت، پس از مقھور ساختن چین از طریق غلبة نظامي . سیاسي كامل ژاپن سرفرود آورد

ري روسیھ، كھ اكنون بھ صورت اتحاد یا بھ وسیلة وامھاي اقتصادي، با دشمن دیرین خود، امپراطو
  جماھیر شوروي سوسیالیستي در آمده بود، دست 

آھن تك خط سراسري سیبري، كھ مانند ستون فقرات اھمیت داشت و چین و  توانست بھ راه ژاپن مي
براي . داد، بتازد و دست بھ قطع آن بزند والدي وستوك و ناحیة بایكال را بھ پایتخت روسیھ پیوند مي

منظور، قادر بود كھ از سراسر راه كاروانرو مغولستان بھ كالگان و اورگا، یا از راه مرزي  این
. آھن تسلط داشتند، استفاده كند منچوكوئو بھ چینا، یا صدھا نقطة حساس دیگر منچوكوئو كھ بر آن راه

در : ماده كردبھ این مناسبت، روسیھ، با التھاب و جسارت، خود را براي كشمكش پرھیزناپذیر آینده آ
ھاي فوالدسازي، كھ  سنگ و تأسیس كارخانھ كوزنتسك و ماگنتوگورسك بھ استخراج معادن زغال

سازي درآید، مشغول شد؛ در والدي  ھاي اسلحھ توانست در زمان جنگ بھ صورت كارخانھ مي
ب مراكز وستوك، عدة كثیري زیردریایي براي مقابلھ با ناوگان ژاپن گردآورد؛ ھمچنین، بھ قصد تخری

  . افكن مھیا كرد اي ژاپن، صدھا ھواپیماي بمب تولید و راھھا و شھرھاي تختھ

امریكا، بھ : اند، قرار دارند زیر شده در پشت این صحنة ناخجستھ، دولتھاي اروپایي، كھ رام و سربھ
دارد؛ جوشد؛ فرانسھ بھ آتیة خود در ھندوچین اطمینان ن علت از دست دادن بازارھاي چین، بھ خود مي

انگلیس از آیندة استرالیا و ھند بیمناك، و از رقابت ژاپن در چین و سراسر امپراطوري شرقي خود 
گر،  دھد؛ انگلیس حیلھ آشفتھ است؛ با این وصف، فرانسھ بھ جاي مخالفت با ژاپن، بھ آن كمك مالي مي

دیگر بیفتند و بار دیگر دنیا را ماند تا رقباي تجارتي او در آسیا بھ جان یك با شكیبایي بیسابقھ منتظر مي
ژاپن . شود تصادم منافع دول روز بھ روز شدیدتر، و لحظة ستیزة علني نزدیكتر مي. بھ او واگذارند

فروشند در خاك ژاپن مخازن بزرگي  اي كھ بھ ژاپن نفت مي ورزد كھ شركتھاي نفت بیگانھ اصرار مي
منچوكوئو براي تأمین نفت مورد حاجت خود . بسازند و ھمیشھ مصرف شش ماه ژاپن را ذخیره كنند

دھد كھ بر ریودوالپالتا  پارلمان كشور اوروگھ بھ ژاپن اجازه مي. پردازد تنھا با ژاپن بھ معاملھ مي
جمھور  رئیس. بندر آزادي بسازد و، بدون پرداخت عوارض، كاالھاي خود را بھ اوروگھ وارد كند

با اینھمھ، ژاپن با سرعت . خیزد مریكاییان برمينماید، و بانگ اعتراض ا اوروگھ مخالفت مي
المللي و شركت  العاده، بشتاب تجارت امریكاي جنوبي را ربوده و بھ افروختن آتش جنگ بین فوق

اكنون كھ نفوذ ژاپن، تندتر و تیزتر از نفوذ آلمان، در امریكاي التین . امریكا در آن كمك كرده بود
  .آید شود، مقدمات جنگ دیگري فراھم مي لمللي فراموش ميا یابد و خاطرات جنگ بین توسعھ مي

آیا باید امریكا با ژاپن بجنگد؟ نظام اقتصادي ما امریكاییان از ثروتي كھ بھ بركت علم و سازمانھاي 
این سھم چنان بزرگ است كھ . بخشد دار مي اداري و كار زاده شده است، سھم عظیمي بھ طبقة سرمایھ

از این رو، تودة امریكایي قدرت خرید كاالھاي تولیدي . ماند چیز قابلي باقي نميبراي تودة تولیدكننده 
  پس، قسمتي از كاالھا در داخل كشور . خود را ندارد

اگر فتح بازارھاي . رسند، و براي فروش آنھا باید بر بازارھاي خارجي دست یافت بھ فروش نمي
وضع نظام اقتصادي . مصرف داخلي كوشید خارجي میسر نشود، یا باید از تولید كاست یا در بسط

زیرا ژاپن نھ تنھا، براي فروش كاالھا و حفظ ثروت متمركز . ژاپن از وضع نظام ما وخیمتر است
خود، از فتح بازارھاي بیگانھ ناگزیر است، بلكھ باید سوخت و مواد خامي را ھم كھ براي صنایع لزوم 

برابر امریكا نمودار یكي از طنزھاي نیشدار تاریخ وضع ژاپن در . حیاتي دارد از خارج تأمین كند
. ژاپن را بیدار كرد و از زندگي آرام فالحتي بھ صنعت و بازرگاني كشانید 1853امریكا در : است

اكنون، ھمین ژاپن تمام قدرت و بصیرت خود را بھ كار انداختھ است تا، با ارزانفروشي و تفوق 
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را كھ امریكا بھترین فروشگاھھاي محصوالت اضافي خود سیاسي و غلبة نظامي، ھمان بازارھایي 
در تاریخ بشر، ھرگاه دو ملت براي ضبط بازارھا بھ رقابت پردازند، معموال آن ! شمرده است، برباید

ملتي كھ در عرصة رقابت اقتصادي شكست خورد، اگر از لحاظ منابع و تجھیزات جنگي نیرومند 
   !برد ميباشد، دست بھ اسلحھ 

  پایان سخن 

  میراث شرقي ما

ایم و،  ترین تمدنھاي قارة اعظم را با شتابي ناخواستھ نگریستھ تاریخ چھارھزاره و جریان پرمایھ
مگر یك انسان توان آن دارد كھ در  - ایم گمان، نھ بھ فھم این تمدنھا نایل آمده، نھ حق آنھا را ادا كرده بي

طي عمر خود از عھدة دریافت پا برآورد میراث دیرینة بشریت برآید؟ نھادھا و رسوم و ھنرھا و 
ھایي ھستند كھ، بنابرقانون انتخاب انسب، از ھمة آزمایشھاي راھجویانة آن  خلقیات یك قوم فراورده

از این رو، فھم تمدنھا و، بھ طریق اولي، داوري . ندا قوم، از تمام شناختھاي نسلھاي متمادي برخاستھ
دربارة آنھا از مجال خرد یك فیلسوف و حیطة ذھن یك دانشجو بیرون است، و از اینجاست كھ اروپا و 

اند، اگر  نبرده ھرگز بھ ارزش میراث كھن پدران خود پي -این فرزند و نوادة خودخواه آسیا -امریكا
اند یا، مطابق دانش محدود كنوني ما، نخستین بار در  بھ غرب رفتھ ھنرھا و فنوني را كھ از شرق

اي از تمام تمدن بشري بھ  عمد و جھد، پیكره یابیم كھ، بي اند برشماریم، در مي زمین پدید آمده مشرق
  .ایم میان نھاده

در مصر بھ . كشتكاري و صنعتكاري، حمل و نقل و دادو ستد -نخستین عنصر تمدن، كار است
كھ ظاھرًا تمدن (ھایي چون فقاع و شراب و چاي  و آبیاري و تھیة نوشابھ كشاورزيقدیمترین شیوة 

دستي و مھندسي ھمچنانكھ در  صنایع .خوریم برمي) تواند بدون آنھا استوار ماند اري ميجدید بدشو
تاریخ . اروپاي پیش از ولتر سخت رونق داشتند، در مصر قبل از موسي نیز در مدارج كمال بودند

گري و چرخ ارابھ در عیالم، و  اول بار چرخ كوزه. رسد آجري بھ عصر سارگن اول مي كھن عمارات
  پارچة كتاني و شیشھ در مصر، و ابریشم و باروت در 

. النھرین و مصر و اروپا انتقال یافت طرز استفاده از اسب از آسیاي میانھ بھ بین. چین ساختھ شد
قطبنما، كھ انقالب تجاري اروپا را بھ وجود . دور زدند كشتیھاي فنیقي پیش از عھد پریكلس، افریقا را

بار در  قراردادھاي بازرگاني، مقدمات بانكداري و معاملھ با طال و نقره اول. آورد، از چین برخاست
  .و چین، قبل از كشورھاي دیگر، دست بھ معجزة تبدیل طال و نقره بھ پول كاغذي زد. سومر پدید آمد

از  -است؛ و آن سازماني است براي انتظام حیات فردي و زندگي جمعي دومین عنصر تمدن، حكومت
نخستین اجتماعات روستایي در ھند، و نخستین . اولیھ تا خانوادة كنوني و دولت] كالن[=طایفة 

مصر، در جریان قرنھا، با حداقل فشار، بھ سرشماري . حكومتھاي شھري در سومر و آشور برپا شدند
ھاي بزرگ  نامھ اورانگور و حموربي قانون. تأمین صلح داخلي پرداخت و وصول مالیات درآمد و

تدوین كردند؛ و داریوش، با ارتش و دستگاه چاپاري خود، یكي از منظمترین شاھنشاھیھاي جھان را 
  .برپا داشت
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اخالق قانوني است كھ در روح . آداب و رسوم، وجدان و نیكوكاري -سومین عنصر تمدن، اخالق است
از این رو، جامعة . كشاند یابد و افراد را بھ شناختن حق و باطل و مھاركردن امیال خود مي ميرسوخ 

آداب مردمداري از دربارھاي قدیم مصر و . شود بدون اخالق متالشي و شكار دولتي منسجم مي
و  اي بھ غرب تند تواند آداب شایستھ حتي امروز ھم خاور دور مي. النھرین و ایران فرا آمدند بین
، كھ از عدالت بھ )چندگاني(رسم تكگاني در مصر آغاز شد و با رسم تعدد زوجات . شكیب بیاموزد بي

نخستین فریاد عدالت . دور، اما براي نژادھاي آسیایي سودمند بود، از دیرباز درافتاد و استقرار یافت
  .ش مردمان رسیداجتماعي در مصر، و اولین نداي اخوت بشري و بینش اخالقي در یھودستان بھ گو

اعتقاد بھ عواملي در وراي طبیعت، براي تخفیف رنجھا و اعتالي  - چھارمین عنصر تمدن، دین است
گرامیترین اساطیر دیني اروپاییان در سومر و بابل . شخصیت و تقویت غرایز اجتماعي و نظم جامعھ

ھبوط آدم و رستگاري داستانھاي مربوط بھ آفرینش و طوفان عالمگیر و . و یھودستان ظھور كردند
شد، و در ھمین جا بود كھ مریم، مادر خدا یا، بھ قول ھاینھ،  نھایي بشر در مشرق زمین پرورده

خاستگاه یكتاپرستي و دلنشینترین . النوعھاي فراوان شكفت ، در میان ربة»لطیفترین گل شعر«
یت تاریخ جایي جز ترین و شورانگیزترین شخص ھاي عشق و ستایش، و تنھاترین و افتاده ترانھ

  .فلسطین نبود

علم شناختي است . سنجیدن روشن دیدن، بدقت ثبت كردن، بیغرضانھ -پنجمین عنصر تمدن، علم است
بیني پرداخت و بر  توان با آن بھ پیش شود و آن قدر عیني و صادق است كھ مي كھ بتدریج اندوختھ مي

كاھنان و پزشكان مصري . یاد نھادمصر حساب و ھندسھ و گاھشماري را بن. حوادث تسلط یافت
  طبابت كردند؛ بیماریھا را شناختند؛ بھ صدھا گونھ عمل جراحي 

البروج تقسیماتي شناخت؛ و ماه را بھ چھار ھفتھ، و روز را بھ  را مورد تحقیق قرار داد؛ براي منطقة
اعداد ساده و ھند . دوازده ساعت، و ساعت را بھ شصت دقیقھ، و دقیقھ را بھ شصت ثانیھ بخش كرد

كوبي را بھ اروپا  و فن مایھ) ھیپنوتیسم(ارقام اعشاري خود را بھ اعراب رسانید، و لطایف خوابگونھ 
  . آموخت

انسان نیازمند بینشي جھان شمول . بیني تالش براي تحصیل جھان - ششمین عنصر تمدن، فلسفھ است
استي تنھا یك موجود الیتناھي را دست بیني بر یابد كھ جھان است، اما، در لحظات فروتني، نیك در مي

نتیجھ دربارة علل نخستین و معني نھایي  بنابراین، فلسفھ تجسسي است دلیرانھ ولي بي. دھد مي
. منقصت موجودات؛ تأملي است دربارة حقیقت و جمال و فضیلت و عدالت و انسان كامل و دولت بي

ھنگامي كھ اروپا ھنوز . زمین رخ نمود در مشرق این تدقیقھا، اندكي پیش از آنكھ در اروپا روي نماید،
برد، مصریان و بابلیان بھ طبع و سرنوشت بشري اندیشیدند، و یھودیان در  در حال توحش بھ سر مي

ھندوان، حداقل در عصر پارمنیدس و زنون یوناني، . پیرامون حیات و مرگ رساالت جاویدان نوشتند
قرنھا پیش از زادن سقراط یوناني، فلسفة اوالي . دشناسي بازي كردن شناسي و شناخت با منطق

اگر ھند فلسفھ را در دین . اوپانیشاد پیدایش یافت، و بودا نظریاتي در شمار روانشناسي جدید آورد
غرق كرد و نتوانست خرد را از دستیاز امید و آرزو بركنار برد، چین فلسفھ را از دین دور داشت و، 

تغییر، ھادي  توان آراي متین او را، شاید بي ورد كھ ھنوز ھم ميقبل از عصر سقراط، متفكري پر
  .مردم و ملھم كشورداران شریف دانست

انتقال زبان، تربیت جوانان، ظھور و تكامل خط، آفرینش شعر و  -ھفتمین عنصر تمدن، ادب است
برما  ترین آموزشگاھھایي كھ كھنھ. نمایش، تحریك خیالپروري، و ثبت كردن و یادآوردن گذشتھ

ھاي فن حكومت ابتكار مصریان  النھرین تعلق داشت؛ حتي قدیمترین مدرسھ معلومند، بھ مصر و بین
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بابلیان، در . الفبا و كاغذ و مركب در مصر، چاپ در چین: ظاھرًا كتابت در آسیا پدید آمد. بود
دایش آكادمي پیش از پی. كھنترین روزگاران، دستور زبان و كتاب لغت نوشتند و كتابخانھ ساختند

نویسي را بھ صورت  ش آشوریان گزار. افالطون در یونان، ھندیان بھ تأسیس دانشگاه پرداختند
خاور دور شعر را بھ عنوان . تاریخنویسي در آوردند، و مصریان تاریخ را بھ حماسھ تبدیل كردند

. عرضھ داشت ادراكي مستتر در الفاظي كوتاه پرورد و لطیفترین انواع شعري را بھ دنیاي جدید
اند، خود از باستانشناسي  نبونیدوس و آسور بانیپال، كھ براي باستانشناسان ما آثاري مھم بھ جا نھاده

كنند، از میراثھاي ھند كھن بھ  ھایي كھ ھنوز كودكان ما را سرگرم مي آگاه بودند، و برخي از قصھ
  .رود شمار مي

ترین  ساده. و وزن و صورتھاي خوشایندآراستن حیات با رنگ  - ھشتمین عنصر تمدن، ھنر است
ھاي  ھاي آغازین تمدنھاي مصري و سومري و ھندي، بھ جامھ حتي در مرحلھ. آرایي است ھنرھا تن

  انگیز  افزارھاي فضیحت ظریف و آرایش

. اي كھ روي عاج یا چوب كنده شده است، ماالمالند فاخر، ظرفھاي سفالین زیبا، و نقشھاي ھنرمندانھ
كاري نھ تنھا از آسیا و كرت چیزھا  انیان در پیكرتراشي و معماري و پیكرنگاري و برجستھمسلمًا یون

. آموختند، بلكھ از شاھكارھایي كھ در عصر آنان ھنوز در پیرامون رود نیل بود نیز درس گرفتند
. النھرین بھره جست معماري یوناني در ساختن ستونھاي معروف بھ دوري و یوني از مصر و بین

معماري . ا، گذشتھ از ستون، طاق ضربي و قبھ و گنبد را نیز از این سرزمینھا اقتباس كرداروپ
در سدة نوزدھم، نقاشي چیني و . امریكایي كنوني از برجھاي كھن خاور نزدیك تأثیر برداشتھ است

سازي آشنا  نقاشي ژاپني وضع و جریان ھنر اروپا را دگرگون كرد، و چین اروپا را با صنعت چیني
گرگوریوس كبیر در كلیساي كاتولیك  آوازھاي پر وقر و جاللي كھ پاپ. ساخت و رقیب خود گردانید

ھاي دورافتاده  آلودي كھ یھودیان تبعیدي عتیق با وحشت در كنیسھ رواج داد، از سرودھاي حزن
  .خواندند، نشئت گرفت مي

لي میراث فرھنگي و. زمین چنین است برخي از عناصر تمدن و بخشي از میراث شرقي مغرب
یونان (بخش بزرگي از آن مرده ریگ دنیاي كالسیك . زمین منحصر بھ میراث شرقي آن نیست مغرب
  .است) و روم

آفریند و، مانند پلي، فرھنگھاي آسیا و افریقا و یونان را بھ  كرت تمدني تقریبًا بھ قدمت تمدن مصر مي
بھ كمال ھنري، و نھ جسامت صوري آثار یونان، برخالف كشورھاي كھن، . دھد یكدیگر پیوند مي

سازي خشن و  معماري و مجسمھ: كند گراید، و بھ این ترتیب، عالم ھنر را دگرگون مي ھنري مي
. آورد آمیزد و بزرگترین عصر تاریخ ھنر را بھ بار مي مردانة مصر را با لطافت و ظرافتي زنانھ مي

ھاي پیچیده،  حماسھ: یابد آزاداندیش، رونق ميھاي ادب، در پرتو فیضان خالق یونانیان  ھمة حوزه
دارد؛ دانشگاه  تراژدیھاي عمیق، كمدیھاي شاداب، و تاریخھاي گیرا بھ خزانة ادب اروپا عرضھ مي

بخشد؛ ریاضیات و نجوم و فیزیك  سازد و، در یك دورة درخشان كوتاه، آزادي فكر را تحقق مي مي
راند، و فلسفھ  برده است، با شدتي بیسابقھ بھ پیش مي زمین بھ ارث پزشكي را ، كھ از مصر و مشرق

اي عقلي  دھد؛ برعكس كشورھاي پیشین، ھمة مسائل حیات را بھ شیوه آورد و سامان مي را بھ خود مي
گرداند؛ و براي  پیشگان دور، و از خرافات آزاد مي كند؛ طبقات با فرھنگ را از نفوذ دین بررسي مي

ورزد؛ انسان را از صورت رعیت امیران و شاھان  عدالطبیعھ تالش ميتنظیم اخالقي مستقل از ماب
خواند؛ بھ او آزادي سیاسي و حقوق مدني و حریت  مي) وند دولت(آورد و عضو جامعھ  بیرون مي

نھد و فردیت را ارج  دارد، و در نتیجھ، دموكراسي را بنیاد مي نظیري ارزاني مي فكري و اخالقي بي
  .گذارد مي
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  گسترد، مدت پانصد سال در  گیرد، در سراسر دنیاي مدیترانھ مي ھنگ پھناور را تحویل ميروم این فر

اي  رساند؛ نیز، زنان را بھ قدرت و شكوه و آزادي فكري بیسابقھ التین، بھ اروپاي شمالي مي
دھد؛ اصول سیاسي و امنیت اجتماعي را بھ اروپاییان  رساند؛ گاھشماري اروپا را تغییر مي مي
پرستي و آشفتگي و بینوایي، اروپا را انتظام  وزد؛ با قوانیني كھ بعدًا، در طي قرون موھومآم مي
  .كند بخشند، حقوق فردي را تأمین مي  مي

: شكفد مقارن ھمین ادوار، خاور نزدیك و مصر باردیگر، بھ مدد تجارت و افكار یونان و روم، مي
كند؛ یھودیان پراكنده اما وفادار، تلمود را گرد  قرطاجنھ ثروت و جالل صور و صیدا را كال تجدید مي

گیرد؛ و از آمیختن فرھنگھاي اروپایي و شرقي، دیني  آورند؛ در اسكندریھ علم و فلسفھ رونق مي مي
كھ رسالت آن تخریب قسمتي از تمدن یونان و روم و حفظ و تكمیل قسمت دیگر آن است، ظھور 

آتن پریكلس، روم آوگوستوس، و  -ھاي دورة باستان ھآنگاه براي ظھور شامخترین جامع. یابد مي
جانبي افالطون و قیصر و مسیح  آید، و صحنھ براي درام سھ ھمة مقدمات فراھم مي -اورشلیم ھرودس

  .شود آماده مي
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