
  در جامعه ژاپن" نظم"

  جمشيد جمشيدی

  آغازسر

چشمگير ظاهر می شود شاخص و در جامعه ی ژاپنی  آن چيزی که در نگاه اول نگارندهنظر  به
آن است، زيرا که  نظمی که بايد به آن حسادت کرد، نظمی که جامعه ما تشنه ی .است نظم پديده

  .بدون آن هرگز جايز نيست انتظار رشد و پيشرفت داشت

 را می توان دريا دستوری  نوشته نظم. است طرحقابل وجه نوشته و نانوشته  وددر  نظم مقوله

خود را به دارند و و رسمی جنبه دستوری که کرد  جستجو ايستان و مقررات وانيی قمتن ها
خاص مراکز دولتی وخصوصی است  ،و مقررات ،قوانين جنبه عمومی .اجتماع تحميل می کنند

  . که بيشتر جنبه درون جمعی دارد

داريم که بطور خودآگانه يا ناخودآگانه در روابط اجتماعی  نظم نانوشته ،نظم نوشتهدر برابر 
اين نوع نظم بجای دستورات رسمی بيشتر متاثر از عادات، سنت ها و فرهنگ . شوندمی  یعمل
صف بندی های  درنظمی که در حين ازدحامات نمونه ی . عی آحاد مردم در اجتماع می باشدجم

سبب ات به کرّ  نظمی که ،محسوب می شودنظم نانوشته نوع از است برقرار طوالنی ممتد و 
ازدحامات برای گرفتن کمک هنگام آسيب های طبيعی و . است غربی ها شدهتحسين و  حيرت

در در فروشگاه ها  يا خريدهای استثنائی، حين مسابقات ورزشی، بيمارستانی، مراجعات نسانیا
بدون ترن که شدن هنگام سوار صف بندی های طوالنی . نهايت نظم و آرامش برقرار می شود

صورت می گيرد و بی نظمی در نهايت آرامش و رعايت حقوق يکديگر  کوچکترين درگيری
آدامس و خلط، آب بينی، آب دهان،  ن کسی را يافت کهکمتر می توا. امری روزانه و رايج است

سبب  که احيانا کندابر عمومی رها عرا در م ديگری اشغال کوچکهر يا  ، خاکستر سيگار تخمه
ولی از ياد نبريم  اگر چه نمونه ها بسيارند. گردد انو مزاحمت برای ديگرمحيط زيست  آلودگی

و  قانون گرائی ووجود نظم  کردنکه ما از يک وضع نسبی سخن می رانيم و هرگز قصد مطلق 
  .نداريمرا در اين زمينه  ژاپنی جامعه ی ايدآلی بودن ائبه ايجاد ش

  

کدام عوامل تاريخی اجتماعی و فرهنگی  چيست؟ سبب تعهد فراگير و جدی ژاپنی ها به نظماما 
پی گيری و بررسی اين عوامل  دخيل اند؟اين کشور نوشته و نانوشته  نظم تمکين بهاجرا و در 

تنها يک بررسی ژرف و تيز  .نتيجه گيری باشندو ی ارزشمند برای بحث اتموضوعمی تواند 
می  تشويقبينانه نکات مثبت و منفی اين مقوله را آشکار می کند و ما را به فراگيری حقايق آن 

  .کند

تعهد و اگر چه فاکتورهای بسياری در حوزه های متفاوت زندگی در گرايش ژاپنی ها به 
و گرايش روانی  خوگيری ذهنیدت پژوهشگران هابرقراری نظم برشمرده شده است ولی به ش

 برخوردارستجامعه اين در نيز تاريخ کهنی پيشنه ی از ژاپنی ها به آموزش های کنفسيوسی که 

 .ستا داشته نقش بسزائی
  .در دنباله به تشريح کوتاهی از اخالق کنفسيوسی می پردازيم

  



  تب کنفسيوسیمک نگاه گذرائی به

به عنوان قبل از ميالد در چين بدنيا آمد قرن ها که اخالق فلسفه فيلسوف، آموزگار   1کنفسيوس
سپس بوسيله شاگردان او و  کنفسيوسآموزش های . شناخته می شود 2مکتب کنفسيوس موسس

در چين  یکنفسيوسنوين مکتب اری پايه گذ در راستای با تغيير و تحوالتیفريختگان ديگر چينی 
مکتب کنفسيوس محصول دوران مشخص . و کشورهای اطراف از جمله ژاپن گسترش يافت

سفناکی رهبران خودکامه بوجه ا تحت سلطهزمانی که اصول اخالقی . تاريخی اجتماعی چين بود
زير پا گذاشته می شد و ملت تحت ظلم و فشار قرار داشتند کنفسيوس جلوس می کند تا وضع را 

حق کشی و ظلم  جايگزينميان اقشار مردم را در و سازگاری  آشتیبه نظم و آرامش برگرداند و 
تر که بيش آن هاآموزش های  ،دندطراح مبانی دين خاصی نبو کنفسيوس و فيلسوفان متاخر .دنماي

و آرامش در کانون نقشه راهی برای برقراری نظم بجای تدوين قانون جنبه اخالقی داشت و 
جايگاهی تاريخی  مقاطعقدرتمندان در رهبران و بنابر نياز اما  .جامعه قلمداد شدخانواده و 

مورد سوء اقتدار تحکيم ابزاری برای  ه عنوانو ب کردمی دينی پيدا جزمی باورهای  ندناهم
  . گرفتاستفاده قرار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    )Kong ZiKong ZiKong ZiKong Zi(کنفسيوس                                           

  

اجتماع را رکن کانون خانواده و به سلسله مراتب در و پايبندی احترام تعهد و متاخرين کنفسيوس 
آن ها بر اين باور بودند همان گونه که . دندبحساب آوراصلی در برقراری نظم و صلح جامعه 

هرگز يکسان و برابر نبوده بلکه نسبت بهم نيز  آدم ها موقعيت ،استزمين، باال و پائين و آسمان 
کنفسيوس به پنج رابطه اشاره می . است داربرخورطيف سلسله مراتب متفاوت و به معنائی از 

. ندا گرامی داشتو رعايت مستلزم نسبت به جايگاهشان افراد و  دند که جنبه سلسله مراتبی دارکن

، ، بزرگسال و خردسالشوهر و همسرميان پدر و فرزند، انسانی از جمله رابطه رابطه  پنج 
   .پيروی می کنندسلسله مراتبی روابط  از و فرمانده و فرمانبر، انهمکار

از  زيردستفرزند از پدر اطاعت می کند، زن از شوهر، خردسال از بزرگ سال، همکار 
. باشد و مطيع و باالخره  فرمانبر نسبت به فرمانروای خود بايد وفادار ،خود و سرکارسرپرست 

پدر نسبت به فرزند، شوهر نسبت به همسر، بزرگسال نسبت به خردسال، سرپرست  ،در مقابل

                                                   
1 Confucius(551-479BC) 
2 Confucianism 



   .روا می داردو محبت داشته ر دست و فرمانده نسبت به فرمانبر عنايت نسبت به همکار زي

ی از ابتدای ورود آن از چين در قرن ششم ميالدی همواره تاثير وسيع و انديشه های کنفسيوس
قلمروی فرهنگ، مناسبات  از جملهعرصه های زندگانی جامعه ژاپن، بسياری از ژرفی در 

نبايد از . است حفظ کردهدر جامعه اجتماعی و اقتصاد و سياست داشته و همچنان نفوذ خود را 
تغيير و جامعه ژاپن  شرايطناسب با تهای تاريخی مدوره ی در موزه های کنفسيوسآ ياد برد که

وح پائين را دارد در از سط تبعيتبزرگی که در راس هرم می نشيند و انتظار . تحول يافته است
در جامعه زمانی جای فرمانده نظامی . می شود اتاعصار تاريخی مختلف دستخوش تغيير

 در زمان ديگر باجايگاه فئودال عوض می شود و در جامعه فئودالی با ارباب  ستبدادینظامی ا

هرم اگر چه تعويض جايگاه راس . دشومی  عوضتاجر و سرمايه دار در جامعه سرمايه داری 
به موازات تغييرات در هرم قدرت و نيازهای تاريخی اجتماعی و اقتصادی صورت می گيرد 

در ساختار سلسله ی آن ی که شالوده مچنان از الگوی اخالقيات  کنفسيوسمناسبات انسانی ه
  .پيروی کرده است بودمراتبی 

. ت می گيردقو 3تحکيم پايه های حکومت با توصل به اصول اخالقی مخصوصا در عصر اِدو

آموزش اخالقيات  ،اجتماعی معضالتبرای پايان دادن به جنگ و خونريزی به عنوان راه حل 
برد رموفقيت اين روش در اين دوره انگيزه ای برای کا. رواج پيدا می کنددر سطح جامعه چين 

نقش امپراتور و  گیبرجست. مدرنيزاسيون ژاپن می گرددرونق ، عصر 4آن در دوره می جی
  .تحقق می يابداخالقيات کنفسيوسی  ابزارتوصل به يان در دوره می جی با نظام

 
  که پايه ی نظم اند اپنژسلسله مراتبی در مناسبات اجتماعی  روابطنمونه هائی از 

  در اثبات سلسله مراتب تعظيم نقش  -1

هم دست دادن و هم در عين آن که . ساله دارد 1500ظاهراً تعظيم کردن در ژاپن تاريخ 
می تواند در تعظيم که ولی آن چه  ،عظيم کردن ادای دوستی و احترام نسبت به ديگری استت

و آن رعايت بزرگی و کوچکی است که با . نيست  تحققدست دادن قابل  تحقق پيدا کند با
دست دو طرف با . خصلت را نداردصرف اين ولی دست دادن  بيان شودتعظيم می تواند 

حال آن که سطحی و عميق بودن تعظيم می الت تساوی با هم برخورد می کنند، در حدادن 
کارمند يک شرکت در مقابل رئيس . رعايت کوچک و بزرگی را در خود حفظ کند بيانتواند 

  . شرکت تعظيم عميق می کند، رئيس با تعظيم سطحی جواب او را می دهد

ر است تا خروج رئيس از اطاق از در مراسم رسمی مجبو پايهدر محيط نظامی پرسنل دون 
  حالت تعظيم بيرون نيايد

  

 ژاپنی ها در ميانو نقش نظم دهنده آن  کارت شناسائی -2
مخصوصا کارمندان شرکت های تجاری به . تبادل کارت شناسائی در ژاپن بسيار رواج دارد

و  مقامکارت شناسائی محدود به معرفی در حد نام و نشان نيست، .  اين عادت سخت پايبندند
نوعی فخر . می شود اطالع رسانیبوسيله اين کارت ها در شرکت تجاری موقعيت يکديگر 

                                                   
3 江戸時代＝Edo era(1603~1868) 
4 明治時代＝Meiji era(1868~1911) 



  . ستتر اپائين  نسبت به موقعيتفروشی و تاکيد بر موقعيت باال 

  

 "من"اول شخص مفردواژه سلسله مراتب در بکاربری  رعايت -3
نسبت با . ارندوجود دارد که کاربردهای متفاوتی د" من" به معنایواژه های بسياری 

بی نزاکت، " منِ ". استفاده کنيد" من"شخصی که صحبت می کنيد الزم است از واژه مناسب
متواضعانه و " منِ "محترمانه، " منِ "مودبانه، " منِ "دلبرانه، " منِ "معمولی و خودمانی، " منِ "

 .غيره وجود دارد
私私私私 わたしわたしわたしわたし＝＝＝＝WatashiWatashiWatashiWatashi 、俺、俺、俺、俺 れれれれ＝＝＝＝OreOreOreOre 、僕、僕、僕、僕 ぼぼぼぼ ＝＝＝＝BokuBokuBokuBoku 、わし、わし、わし、わし ＝＝＝＝WashiWashiWashiWashi 、、、、

わた しわた しわた しわた し((((Watakushi)Watakushi)Watakushi)Watakushi)、あたし、あたし、あたし、あたし(Atashi)(Atashi)(Atashi)(Atashi)、我 輩、我 輩、我 輩、我 輩 わ いわ いわ いわ い＝＝＝＝WagahaiWagahaiWagahaiWagahai 、、、、    

小生小生小生小生 しょせいしょせいしょせいしょせい＝＝＝＝ShoseiShoseiShoseiShosei 、拙者、拙者、拙者、拙者 せつしゃせつしゃせつしゃせつしゃ＝＝＝＝SetsushaSetsushaSetsushaSetsusha 、、、、  

  

   در روابط انسانیسن  معنای پرسش -4

استفاده از واژه ها در صحبت .  دآيمی  بحسابگفتار و رفتار نوع سن شخص معياری برای     
عاری از نزاکت، در برخوردهای فردی می تواند واژه ها  انتخاب. است اشخاص قاعده مندبا 

يا دون پايه ممکن  کوچکترفرد با  .باشدو غيره متواضعانه  ،محترمانهمعمولی و خودمانی، 
که دارای منسب و مقام و  باشداز شخصی معمولی تر و خودمانی تر  است تبادل واژه ها

را خاطرنشان متواضعانه تر  واژه های محترمانه و از لزوم کاربردو  استجايگاه باالتری 
  .می کند

  

 پول به کودکان در روز عيد ی هديهمعنای  -5
عنايت نشانه به  بزرگترها به کوچکتريادمان هديه دادن  سال نوهديه پول به کودکان در روز 

ً به معنای سالمندترها و کوچکترها به معنای جوان . ستآن ها و نوازش بزرگترها لزومنا
قدرتمندان از در قرن های پيش . مهم بوده استترها نيست اگرچه رابطه ميان اين دو نيز 

زيردستان خود ند که به و رواسا بودجمله زمين داران و اربابان و فرماندهان و سرکرده ها 
اگرچه اين رسم اکنون در ميان . ر از نوع اجناس بوده استهديه ها بيشت. هديه می دادند

به ارث آن در رسم هديه دادن به کودکان  بنيان هایبزرگ ساالن منسوخ شده است ولی 
  . است رسيده

ادامه دوستی تعميق و الزم است دقت شود که خود هديه دادن به بچه ها ضمنا تاکتيکی برای 
  .ميان خانواده ها نيز هست

  

 "ن پایسِ "، "هایه کُ "اصطالح  -6
يا کوچکتر و بزرگتر در ) 先輩＝senpai("ن پایسِ "، )後輩＝kouhai("هایه کُ "اصطالح

و از معنای بسيار  ،مناسبات انسانی بوفور بکار گرفته می شودزمينه مراکز گوناگون در 
از ديگری ديرتر در جايگاه مسئوليتی  مدتیکافی است شخص تنها . ژرفی نيز برخوردارست

و در نتيجه  بار سنگين دون تری و زيردستیتحميل با " هایُکه "می شود  وآنگهقرار گيرد 
. ی شودم" ن پایسِ "زيردست ناچار به حرف شنوائی و تابعيت از باالدست يا. حرف شنوائی



برای و تضمينی آرامشی کيفی  ،نظم استبرقراری " ن پایسِ "و " هایُکه "پيروی از رابطه
، "هایُکه "پديده .وعه ای که آن ها به آن تعلق دارندمجمع و خالصه مج رشد و تعالی فرد و

 ضامنوارداتی کنفسيونی است که در وحله اول  اصول اخالقميراث پايداری از " ن پایسِ "

  .فربگی شرکت های توليدی و تجاری است

  

 در برخورد با مسايل محيط کار، مسايل محيط زندگی و مسايل سياسیها رفتار ژاپنی  -7
، انتشار دوره ای سطح آگاهی ژاپنی ها است که بوسيله خواهیمنبع بررسی آماری نظر 

در کتابی جمع اين کشور هر پنج سال يکبار  5سازمان صدا و سيمای نيمه دولتی اِن اِچ ک
  .دشومی  بندی

اپنی ها در برخورد ژ نشان از رفتار منفعالنه ی اکثر 2008آمار سال  2010در انتشار سال 
  . ايل در سه حوزه محيط کار، محيط زندگی و سياست استبا مس

در برخورد با مسايل درگير شخص يا . سه گزينه در اين نظر خواهی جمع بندی شده است
وضع به گونه ای خودجوش می شود يا حل  و به انتظار بهبود می باشد "نظاره گر"کامال 

خود  "فعال"می دهد و در گزينه سوم با شرکت  "ارجاع"مسايل را به ديگری و مافوق خود 
  .به حل مساله کمر همت می بندد

  فعال% 18...ارجاع% 26... نظاره گر %50...در حوزه مسايل کاری

  فعال %22...ارجاع% 44...نظاره گر %31...در حوزه مسايل محيط زندگی

  فعال %13...ارجاع %20...نظاره گر %59...در حوزه مسايل سياسی

  

بی آن گونه که اين آمار شهادت می دهند اکثر ژاپنی ها در حل مسايل پيش رو دچار انفعال و 
سن "بزرگترها، (يا ارجاع حل مسايل به مافوق خود نظاره گری وآن ها با . هستند کنشی

هم از اين طريق از و هم خود را از شر بحران ها رها می کنند ) يا نامزدهای انتخاباتی" پای
   .و تزلزل پايگاه خود جلوگيری می کنند رگيریدو  تعارض

نشان از افت درصد رفتار فعاالنه و افزايش درصد رفتار در اين بررسی مقايسه آماری 
  .مردم نسبت به سال های پيشين داشته است منفعالنه ی

  

  یآموزش مراکزدر  " نظم" -8
نظام آموزشی در مدارس پيش دانشگاهی ژاپن هنوز بر پايه پيروی از روش های  سنتی 

به عنوان تنها روش حفظ کردن متن های درسی در مدارس همچنان . اجرا می شودآموزشی 
نتايج و دست آوردهای  بخاطر سپردنروش . دنبال می شودآموزشی روش کارساز ومفيد 

را يدک می کشند معيار يادگيری و دانش و کارشناسان عنوان شايستگان که ديگران تجربی 
در چنين نظام آموزشی جائی برای بروز خالقيت و نبوغ فردی . اندوزی تعيين شده است

در دانش آموزان پيروی منفعاالنه حرف شنوائی و  زير سايه یاگرچه نظمی  ،وجود ندارد
همراه نظمی که در دانش باين نوع روش آموزشی . مراکز آموزشی قابل دسترسی شده است

دانش  قرار استکه  است اجتماعخواسته ی درست در راستای آموزان نهادينه می شود 
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نبود محيطی برای رشد خالقيت  و نوآوری . خود پوشش دهدنظم تثبيت شده در را آموزان 
اجتماع و فارغ نظم پيرو و ذوب شده در آموز فردی دانش از سبب شده است تا  های فردی

  . در مناسبات انسانی بسازدخود متکی به  ی خودبودگی و گرايش فعاالنهاز 

  
 ميان رسانه های ديداری و شنيداری و مخاطبان "نظم" -9

تجربه طوالنی زندگی در ژاپن برای من وجود تسلط بی چون و چرای رسانه ها بر 
. ده استيرو نقش تنظيم گرانه آن ها در روابط انسانی محرز گتصورات و افکار شهروندان 

آموزشی  سازمان هایبه عنوان  ، آن هااگر چه رسانه ها از تنوع بيشتر برخوردارند
برنامه به جرات می توان گفت . بموازات مراکز آموزشی رسمی نقش بازی می کنند

تعبيرات و تفسيرات رسانه ها در حوزه های گوناگون زندگی، گزارشات و در پی آن 
نظمی که . اع و غيره شکل دهنده ذهن مخاطبان آن هاستسياست، فرهنگ، اقتصاد و اجتم

 از طريقنظم منفعالنه ايجاد ونه بارزی از برقرارست نم شانميان اين رسانه ها با مخاطبان

با عنوان های جدی اما بسياری  یبرنامه ها. ل يک طرفه اطالعات و گزارشات استتحمي
اگر چه جامعه . ه بازی می گيرندمخاطبان را ب ،حاوی متنی سرگرم کننده و گاهی منحرف

است ولی به گونه ای  ايجاد نکردهبرای اعتراض و ابراز نظر مخالف  قانونی خط قرمزی
چنين جوی نه . طبيعی و خودجوش جو پذيرش بدون تامل و تعمق بر جامعه حکمفرماست

ت و از آن جائی که مخاطبان تح ،امروز، نه ديروز بلکه از تاريخی طوالنی برخوردارست
غلبه نيرومند سازمان های مغز شوئی قادر به پوست انداختن و بهره وری از هوشياری الزم 

 .خواهد کردن سايه خود را بر ارکان جامعه پر رنگ حفظ انيستند همچنو خوداتکائی 

فعاالنه و سازنده  شده است در نظام اجتماعی نقش  "منظم"رسانه ها  تحت تاثيرمخاطبی که 
  .موجود به زندگی ادامه خواهد داد نظم و تنها به پيروی ازپيدا نخواهد کرد 

  

 ) براند(اجناس مارک دار رعايت نظم عرفی شده در خريد -10
ژاپنی ها نسبت به مردم کشورهای ديگر گرايش مفرطی به خريدن اجناس مارک دار 

د رکورباالترين فروش اجناس مارک دار خارجی در ژاپن . خارجی يا همان براندها را دارند
ژاپنی با کيفيت برتر و قيمت مناسب تر وجود دارد مشابه درصورتی که اجناس . را داراست

در عرف جامعه . جنس مارک دار خارجی از جذابيت بيشتری برخوردارستبرای آن ها اما 
دارنده جنس مارک دار خود را . جنس مارک دار از پرستيژ و اهميت بيشتر برخوردارست

می تواند فخر  همزمانکند و می در سطح باالتر عرضه   انآشناينسبت به دوستان و 
می تواند نشانه جامعه  بی منطقمجازی ات منفعالنه و ذوب در گرايش سازگاری. بفروشد

روانشناسان سبب اين رفتار . خمودگی فکری و ذوقی شخص و ترس از انزوای در وی باشد
در  اوليارابطه فرزند و نظم کنفسيوسی شديدی در . را در رابطه خانوادگی جستجو می کنند

وقتی برآورده می شود که اوليا نهايت آرزو و رضايت . مشاهده می شودخانواده ژاپنی 
رفتار و گفتار فرزندان تمام و کمال . حرف شنو پرورش بدهند وتابع  یفرزندانتوانسته باشند 

در خانواده ژاپنی کمتر می توان به . می گيرد تصميمات اوليا شکلخواسته ها و ثير تحت تا
شکل محيط و جوی برخورد که در آن فرزندان قادر باشند شخصيت مستقل و آزادی را 



ذوب می شوند و هم شخصيت های تابع و حرف شنو بسادگی در مناسبات اجتماعی . ندبده
اگر چه نظم جامعه  ،عاجز باقی می مانندخود رشد استقالل فکری و کنشی همچنان از 
   .دشورعايت می 

  

 در جامعه ی ژاپن و رابطه آن با نظمخانواده متفاوت  مفهوم -11
در " 6هئای "يا " خانواده. "نکته ای که حايز اهميت است تعريف خانواده در ژاپن است

افرادی که با . افرادی که با هم پيوند خونی دارند نيستاجتماع معنای به جامعه ژاپنی لزومناً 
همکاری يکديگر کار يا مسئوليت مشخصی را بعهده می گيرند اعضای يک خانواده بشمار 

باشد، سازمان يا شرکت تجاری يا انجمن عرفی حال اين مجموعه يک خانواده . می آيند
عروس يا فرزند . خ نمی دهدر خدشه ایمعنای خانواده ، در باشده، ورزشی و غيره يخير

خوانده ای که به خانواده ای ملحق می شود اگر چه پيوند خونی ندارد اما عنصر بی چون و 
شرايطی که بزرگ خانواده مد نظر و بناچار بايد از  ،تلقی می شوديا فاميل چرای خانواده 

و در  ا عمل کنددارد پيروی کرده، رسوم و سنت ها و دستورات را از آن خود دانسته به آن ه
اصيل عضو جديد ديگر عضوی از خانواده . دنمايهمکاری کوشش و تعالی خانواده راستای 

مورد تفاهم دوطرف قرار در خانواده جديد در صورتی که وضع موجود . خود بشمار نمی آيد
  . حاصل می شودو خوشی آرامش و نظم دوستی، گيرد 

تی باشد کارمندان اعضای خانواده در صورتی که مجموعه مورد نظر يک شرکت تجار
هرم  راستصميمات و سياست های اجرای شرکت بحساب می آيند و در برابر تعهدی که  به 

. ندشومی  از تسهيالت شرکت برخوردارو قرار گرفته شرکت نشان می دهند مورد عنايت 

خانواده نزد کنفسيوس . کنفسيوس ميان رابطه ی اخالقی در خانواده و جامعه تفکيک قايل بود
هائی که درگذشته اند، در قيد  نکه نسبت خونی با هم دارند، حال آشامل افرادی می شد 

کنفسيوس بر اين باور بود روح . نددوپيخانواده می جمع حياتند و يا در آينده احيانا به 
زم گذشتگان در حاضرين و روح حاضرين در آيندگان به ارث گذاشته می شود و بنابراين ال

احترام گذاشت و در صيانت از آن  يکايک اعضای خانواده است برای ادامه اين پيوند به 
  . او ادامه اين سرشت اخالق منش را در جامعه نيز تبليغ می کرد. کوشيد

بود و در اطاعت و وفاداری نسبت به راس قدرت مجبور به  بدنه ی هرم جمعيت در جامعه
 .از بدنه ی هرم می شد ملزم به روای عنايت و حمايت  مقابل راس هرم

کارمندان که به رونق کسب و  وفاداریدر شرکت های تجارتی ژاپنی در مقابل کوشش و 
مادام استخدام "کار و افزايش منافع و ارتقای شرکت می انجامد راس شرکت ملزم به تضمين 

 .بوده استکارمند  "8 مقامای منظم و دوره ارتقای "کارمند و حمايت از نظام  "7العمر

 ستخدامیدو شاخص برجسته نظام ا "مقاممنظم و دوره ای ارتقای "و  " مادام العمر استخدام"

و قطعيت دادن به رابطه ی  هابگير و بستان اين نوع . در شرکت های ژاپنی بشمار می آيد
در شرکت های ژاپنی به فرهنگ پايداری تبديل شده است که هم  " ُکه های"و " سن پای"
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ژاپن پيشرفت . آرامش و نظم استآينده ای همراه با برای شرکت و هم برای کارمند متضمن 
بکارگيری و تقويت فرهنگ اخالقی  ناقتصادی خود را در سال های متمادی مرهو

می شود اما همچنان  مخدوشگاه اگر چه اين سنت در سال های اخير گه . کنفسيوسی می داند
مهارت گرائی و  .ژاپن محسوب می شوددر کار  فرهنگ ینقش تعيين کننده به عنوان 

کم کار و اضافی و بعضا پرسنل های مکرر  اخراجايجاد شرايط رقابتی و شايسته ساالری، 
 . در سال های اخير از شاخص هائی هستند که با پيمان های سنتی سرسازگاری ندارند ناتوان

 
  در انتها

در رابطه با همان طور که از سطور باال دريافت می شود برقراری نظم در جامعه ژاپن 
. رعايت بی چون وچرای ساختار سلسله مراتبی در مناسبات اجتماعی امکان پذير بوده است

تب در جامعه ژاپن تاريخ بس ديرينه دارد و می توان بر نهادينه شدن آن در مقوله سلسله مرا
توفيق اقتصادی و اجتماعی در اين کشور در سايه ساختار . مناسبات انسانی صحه گذاشت

سلسله مراتبی تجربه بزرگی است که بدون شک مشوق ادامه ی اين راه در آينده نيز خواهد 
ی از فرمول روابط سلسله مراتبی سرپيچی نکنند و همواره تا زمانی که طيف های انسان. بود

تنها راه پيشرفت و آرامش پنداشته شود تغيير محسوس در روابط انسانی اين اين فرمول 
بی از رابطه سلسله مرات پيروی بی چون وچرا اما براستی رعايت و . کشور رخ نخواهد داد

که در راس  نمجموعه مسئوال اي فردآيا هميشه است؟  هيند نداشتاعوارض و عواقب ناخوش
هرم قرار دارد يا شخص ارشد که از اختيار در سياست گذاری و صدور دستورالعمل 

تصميمات برخوردار بوده است از راه حقيقت و شايسته مداری عدول نکرده است؟ آيا هميشه 
اتخاذ  تشکيالتاجزای  تمامو صالح  منافعبر پايه يک مجموعه مديريتی  هيئتيا " سن پای"

خارج از اجتماع  و مناسبات و فرهنگ منافع، قوانينهمزمان آيا اگر چنين است شده است؟ 
پارتی و   است، يا در رقابت های ميان سازمانی و تشکيالتی تقلبتشکيالت نيز رعايت شده 

صيانت از منافع مشمولين در شامل حق کشی نشده است؟ منش يک تشکيالت نه فقط بازی و 
اجتماع موجب خدشه  اخالقی تشکيالت است بلکه الزمست با پيروی از قوانين و عرف همان

  .نشودهم دار شدن  منافع مجموعه های ديگر 

جرم هائی که متوجه شرکت های . خالف های تشکيالتی در ژاپن بکرارت گزارش شده است
شتر صورت می خالفی که بوسيله دو نفر يا بي. بنام است از نوع خالف های تشکيالتی است

بيشتر بوسيله  نا گفته نماند که اين خالف ها). 6منبع (تگيرد به خالف تشکيالتی موسوم اس
فاش شدن خالف ها گاهی پس از . هستند فاش می شودشامل افرادی که درون مجموعه 

همراهی، همجنسی و بيشتر بر  اما تمايل عموم کارکنان. گذشت سال ها صورت می گيرد
تعهد به راز "در اکثر شرکت های تجارتی و توليدی . با سياست های تشکيالت استهمکاری 

که قانون حمايت از  2004قبل از سال تا . ميان کارمندان تبليغ و تفهيم می شود" داری
با اخراج،  مواجهدگان درون تشکيالت تدوين شد، گزارش وضع درون مجموعه گزارش دهن

و و اعمال ضد قانونی  ها بمل ممانعت از فاش شدن تقلخود عا تنبيه و تبعيض بود و اين
حمايت از فاشگران است که قانون دقيقا پس از تدوين اما . تشکيالت شده بودخالف اخالق 

گه گاهی گزارش تخلفات قانونی و ضد اخالقی سازمان ها و شرکت ها به بيرون درز می 



   .کند

در رسانه های مجازی  )شرکت های نامور(از تخلفات درون تشکيالتی بيشماریی نمونه ها
  .به تعداد مختصری از آن ها اشاره می شود .)7منبع (ثبت شده است

  ،2000پنهان کردن نقص فنی در خودروهای ميتسوبيشی در سال   ◆

استفاده از گوشت استراليائی و اعالم آن به عنوان گوشت ژاپنی بوسيله يوکی جيروشی در  ◆
  2001سال 

مواد شيميائی غير مجاز در تهيه خوراک های گوشتی توسط مک دونالد در سال استفاده  ◆
2000،  

  2005200520052005استفاده از شیر تاریخ گذشتھ در تھیھ شیرینی ھا توسط شرکت فوجی کا در سال  ◆

گوشت ژاپنی و ماهی های يخ زده  به عنوان) استراليائی(خارجی استفاده از گوشت های ◆
  2013بجای ماهی تازه در هتل های معروف از جمله هانکيو، هانشين و کين تتسو در سال 

  

بنظر نگارنده نکات اگر چه نوشتار حاضر مدعی ارايه يک جستار پژوهشی دقيق نيست اما 
به رفع آينده و کارشناسانه باشد تا پژوهش های دقيق . مطروحه حايز اهميت و توجه اند

  .کمبودها و نارسائی های آن ياری رساند
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