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ژاپنتک بعدی جامعه روابط انسانی در  
 

  نگارش جمشيد جمشيدی

خانم نگارش ) ١١،٢٢(در باره ساختار جامعه ژاپنمتون دو کتاب مطالعه مقاله زير بر گرفته از 
معرفی  کارشناس مردم شناسی اجتماعیکه خود را  ژاپنی) Chie Nakane( » ناکانه ئهچي«

 . استمی کند 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روزنامه آساهی چهارم سپتامبر  ای که متن آن درسال دارد در مصاحبه  ٩٠  کنوننامبرده که ا
می گويد دوران کودکی خود را در چين گذرانده و برای مدت طويلی هم ، داده شدبازتاب امسال 

زندگی کرده است در انگلستان، ايتاليا و امريکا  مدت هاضمنا . در هندوستان بسر می برده است
جامعه شناسی اين کشورها و هم چنين جامعه ژاپن از  و پژوهش های تجربياتو  و به مطالعه

زمانی که استاد دانشگاه توکيو بوده است درخواست نگارش کتابی را از . بيرون پرداخته است
که  )Japanese Society(اين کتاب. بوده است١٩۶٧و آن در سال يک مجله دريافت می کند

اين . ذکر می شود) رلِ ست سِ بِ (به عنوان يک کتاب پرفروشاست سال پيش نگاشته شده  ۵٠دقيقاً 
زبان  ٢٠نسخه آن بفروش رفته است و به بيش از و هفده هزار بيش از يک ميليون  کتاب تا کنون

می امسال با همين  ١٧نامبرده در مصاحبه ديگری که در تاريخ . دنيا ترجمه گرديده است
ژاپن را چگونه  یکنونجامعه «مصاحبه گر که جواب پرسش  روزنامه انجام داده است در

صريحاً می گويد جامعه ژاپن تغيير نکرده است و اصولی را که در کتاب » ارزيابی می کنيد؟
بر تابيدم ) اصول جامعه تک بعدی -روابط انسانی در جامعه ای با محوريت روابط عمودی(فوق

توانه تجربيات غنی زندگی و پژوهشی خانم ناکانه کتاب های خود را به پش .هنوز اعتبار دارند
در ژاپن در خارج از ژاپن و مطالعات ميدانی در روستاهای کشور و زندگی دانشگاهی خود 

پن را با نمونه های اژدرون تشکيالت ناکانه در اين کتاب همواره روابط انسانی . نگاشته است

                                                   
1 タテ社会の人間関係―単一社会の理論―中根千枝、講談社現代新書(1967), “Japanese 
Society”  
2 タテ社会の力学―中根千枝、講談社学術文庫 2009) -مکانيسم کارکرد جامعه با روابط عمودی انسانی  
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  .وابط می پردازداين ر تخارجی مقايسه می کند و به تجزيه و تحليل نقاط ضعف و قو
  

  جامعه را چگونه ارزيابی می کند؟ درون روابط انسانی ساختار جامعه ژاپن و و اما ناکانه 
» شخصيت فردی«ت بگذريم آن چه که در جوامع غربی به عاناکانه معتقد است که اگر از استثنا

ترام می احنه فقط جامعه هم نسبت به چنين گرايشاتی رايج است و موسوم و » فردگرائی«يا 
تک تک ژاپنی ها اتکا به . در جامعه ژاپن مشاهده نمی شود در ارتقای آن می کوشدبلکه گذارد 

نظرات و مشی نفس ندارند و نظرات و رفتارهای آن ها متکی به شخص خود نيست، بلکه از 
به معموال واحد جمعيتی که ژاپنی ها خود را . نشآٌت می گيرد جمعی که به آن تعلق دارندرفتاری 

فرد نيست،  ،بنابراين واحد انسانی هستی. نفر است ٧تا  ۵آن وصل می کنند حداقل متشکل از 
بسيار نمادينی است که اعضای آن با نسبت خونی به جمعيت يک خانواده، نمونه . يک جمع است

نوع جمعيت می تواند سببی به جهت اشتراکات حرفه ای از جمله جمعيت های . هم متصل هستند
، سازمان های احزاب سياسیمحيط مدرسه و دانشگاه يا محيط کار و در روستا ها، زراعتی 

ها به جمعيت ها متعلق  »مکان«افراد در . غيره باشدو  )ياکوزاها(دولتی، تشکيالت مافيائی
دوری از . عامل بسيار حياتی در امر پيوست گروهی از مردم نسبت بهم است »مکان«. هستند

تشکيل شده است از تجمع در سطح کشور جامعه . از جمعيت همانا همانا و گسستگی »مکان«
. دارندخود  خاص اين جماعت ها که هر کدام اعضای خود را با نظريه ها و خط مشی رفتاری

آن چه که جمعيت ها را از هم جدا می . به عبارتی جامعه کشوری يک شرکت سهامی عام است
و عينی خود را در رابطه با جمعيت هر جمعيت هستی ذهنی . کند منافع متضاد است

اساس هستی  باورمندانه اخالقيا  اصول، منطق، ضوابطقوانين،  .تعيين می کند) دشمن(مقابل
تعيين نمی  یخط مشی موجودی هر جمعيت بوسيله شخص خاص. جمعيت را معين نمی کنند

ضا است مشترک بين اع عاطفهو يک احساس  دهدمی  تشکيلآن چه خط مشی جمعيت را . شود
افراد و . ضمانت کند) غيرخودی -دشمن(انسجام جمعيت را در مقابل جمعيت رقيببتواند که 

و قانون نيست که آن ها را محدود  جمعيت ها رابطه هم جواری يا ارتباط در محور افقی ندارند
اگر چه . اجتماعی است که آن ها را تحت کنترل در می آورد ی عاطفیمی کند بلکه محدويت ها

دارای قدرت بالمنازع و مطلق رهبر منا ولز می باشدجمعيتی دارای رهبر در مقابل اعضا  هر
تشکيالتی مشترک  هدفدسترسی به  تااحساسات اعضا درک و نيست تنها نقش هم آهنگ کننده 

  .را دارد
و اما روابط انسانی درون يک واحد جمعی چگونه 

  است؟
تی اشاره درون جمعيانسانی ناکانه به دو نوع رفتار 

روابط انسانی درون جمعيت ژاپنی از نوع . می کند
“X”  است حال آن که در جوامع غربی روابط

  ).١شکل (می باشد ”Y“از نوع  انسانی
مثلثی بدون  ”X“روابط اعضا در جمعيت نوع  

به معنای عدم وجود ارتباط بين قاعده است که  وجود
.١شکل   بين  اتحال آن که در نوع غربی اين ارتباط بودهاعضا   
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تنها در محور عمودی برقرار است حال آن که  رابطه اعضا در جمعيت ژاپنی. اعضا وجود دارد
ها جمعيت افزايش اعضا يا  ،٢شکل  .اين روابط در جمعيت غربی در محور افقی جريان می يابد

  . نشان می هد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اعضا بدون تی را می دهد که چند جمعيت با پيوستن به هم تشکيل جمعيت بزرگدر نوع ژاپنی 
در راس هم جمعيت خود را کل رهبر . خود در تماس هستند سرپرستيکديگر تنها با  ارتباط با

کل عمال با تک تک بنابراين رهبر . است چند جمعيت کوچک تر سرپرستاندارد که متشکل از 
مجموعه گروهای زير  سرپرستاندر مشورت با تنها اعضا تماس ندارد و خط مشی جمعيت را 

ارتباط و مشورت تک تک اعضا با هم در جمعيت غربی از آن جهت . خود بازتاب می دهد
در مقابل و عاطفی امکان عملی پيدا می کند که بر خالف نوع ژاپنی آن که اشتراک احساسی 

حرف اول را جمعيت هدف اصلی جمعيت تعيين می شود، مقررات و ضوابط  غيرخودی رقيب
مقررات و ضوابط جمعيت را به پذيرد و در جهت تحقق آن بکوشد می هر عضوی که . می زند

در نوع . شرکت کنددر محور افقی تواند به جمعيت به پيوندد و در تصميم گيری های حساس هم 
 همشخص شده است عضو جديد فقط الزم است رابطهم جمعيت ژاپنی همان گونه که در شکل 

در به جمع به پيوندد و به خط مشی جمعيت که تنها  اتباشد  هداشتجمعيت را با يک عضو  آشنائی
چه بسا . هدف گذاری شده است سمپاتی نشان دهد غيرخودی سمت فائق آمدن بر رقيب بيرونی

لف ارائه مشی جمعيت اعتراض کند و نظری مخا به خطو يا علمی عضوی در يک بحث منطقی 
مواجه رد از جمعيت ط در نهايت با قرار گرفته وبدهد مورد بی مهری و در نهايت بی اعتنائی 

يک عضو رسمی  .به بار نمی آوردچيز ديگری  درماندگیو می شود که برای او غير از فاجعه 
در چنين موردی هم . نبايد رابطه نزديک و احيانا همکاری با عضوی يا جمعيت غير برقرار کند

  .    مورد غضب جمعيت خودی و چه بسا طرد از آن قرار می گيرد
و  خانوادگیکانه معتقد است در جمعيت ژاپنی جائی برای بحث منطقی نيست بايد به احساسات نا

می در مقابل رقيب مشترک دست يافت زيرا اين روند به انسجام و نظم بيشتر جمعيت درک 
و پايداری و انسجام دارای نقش مثبت در جهت برقراری نظم ناکانه اين روند را بی شک . انجامد

 می تواندبر حسب شرايط در عين حال اين رابطه احساسی انسانی اما  ندی می کندجمعبجمعيت 
 امکانيک عضو نه فقط با اعضای ديگر جمعيت خودی  .شودبسيار شکننده و مخرب ارزيابی 

تنها نظر و ذهنيات جمعيت را  یخودغير ارتباطی ندارد او حتی با افرادی خارج از جمعيت 

.٢شکل   
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خود جمعيت هم با ديگر . حذر می کند همراهیات عميق و احيانا بازتاب می دهد و از ارتباط
خودی و مرزبندی ميان اصل . برقرار نمی کند) در محور افقی(جمعيت ها هرگز ارتباط عميق 

 .غيرخودی در جمعيت های ژاپنی بنحو بارزی رعايت می شود
  

  سلسله مراتب درون جمعيت؟
رون يک جمعيت بر اساس شايستگی و يا تخصص آن گونه که ناکانه معتقد است سلسله مراتب د

يک برابری اغراق آميز درون  !تمام اعضا از نقطه نظر شايستگی برابر هستند. تعيين نمی شود
 . اما اين به معنای نبود تفاوت ميان اعضا نيست جماعت های گوناگون جامعه ژاپنی وجود دارد

که در نمونه های خارجی  ی خوردبچشم متفاوت های قابل توجه ای ميان اعضای تشکيالت 
واژه در فرهنگ روابط انسانی خود ژاپنی ها . وجود ندارد و چه بسا شگفت آور است

اهميت  کهرا برای يکديگر بکار می برند ) Kohayکوهای(و کهتر) Sempayِسمپای(بزرگتر
. ودن استِسمپای مسن تر ب نمونه بارزيک . در تشکيالت داردفوق العاده کارآمدی  بسزا وضمنا

سابقه کار در جمعيت نيز . عضوی که چند سال زودتر به جمعيت پيوسته است نيز ِسمپای است
برای مثال دانشگاه . نام دانشگاه از اهميت برخوردارست. از جمله برتری ها شمرده می شود

اگر چه چندين عضو فارغ التحصيل . توکيو از حتا دانشگاه آکسفورد ارج و قرب بيشتر دارد
شگاه هم نامی باشند موضوع سابقه کار يا قدمت ورود به جمعيت عامل تفاوت ميان آن ها  دان

کاری به شايستگی و . معموال مسن ترين عضو جمعيت در راس قرار می گيرد. مقررمی شود
بر حسب سنت حرف او در ميان اعضا بريدگی خاص خود را داشته خريدار . تخصص او ندارند

چنين سلسله مراتب در تمام . اعضا صف بندی و رتبه بندی می شوند با يک درک مشترک .دارد
در جلسات . و اعضا هم ايرادی به آن وارد نمی کنند وجوه هستی يک جمعيت رعايت می شود

به صف شوند و اعضا بر حسب مرتبه خود بايد و مناسبات ديگر رسمی و حتا ميهمانی ها 
ناکانه اين صف . عادی جلوس نمی کند هرگز يک عضو در جوار سرپرست جمعيت. بنشيند

ظاهرا کالغ ها در پروازهای جمعی بر حسب . نام گذاشته است» کالغی«بندی ها را عادات 
جمعيت ها از نوع ژاپنی از يک اصل يا اخالق جمعی پيروی نمی  .سنشان به صف می شوند

. تغيير پذير استبنابراين خط مشی يک جمعيت بر حسب تغييرات در هستی جمعيت مقابل . کنند
و ديناميک ژله ای کامال يا » حيوانات نرم تنان«ناکانه هستی يک جمعيت ژاپنی را به مانند 

مطلق و ايدئولوژی يا ضابطه بدين ترتيب ژاپن با حذر از اتخاذ يک اصل  .ارزيابی می کند
نايع به در زمينه صبا يک اتحاد نمادين درون تشکيالتی سياسی يا ارزشی دينی توانسته است 
اما در .  دشواين يک واقعيت تاريخی است که نبايد انکار . پيشرفت های قابل توجه ای دست يابد

سکل بزرگ حال در سطح کشور جمعيت های خردتر که منافع جمعيت خود را ترجيح می يک اِ 
دهند با ادامه فرهنگ سنتی درون جمعيتی از ادغام در و پيروی از خط مشی جمعيت بزرگتر 

در يک اسکل بزرگ می شوند که ممکن   شکوفائیاع ورزيده سبب افت سطح يا حتا توقف امتن
بارها در مورد که آن چه . تقسيم و جدائی جمعيت ها را بدنبال داشته باشداست در نهايت فاجعه 

  .احزاب سياسی ديده شده است
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  همجمعيت ها پس از پيوستن به ميان  وابط انسانیر
شان می هد که چند جمعيت نمونه ای را ن٣شکل 

بهم تشکيل يک  نبا پيوستبا اعضای يکسان 
البته جمعيت های . دناجتماع بزرگتری را می ده

مشمول ممکن است به اندازه های گوناگون و با 
که اين  )a(رهبری.  سوابق مختلف باشند

جمعيت بزرگ را مديريت می کند کسی خواهد 
. ترپرنفوذو تر  قديمیجمعيت  متعلق بهبود 

به معنی شايسته تر و  هاه صشاخ نايطبيعتا 
آن گونه که . نيسترهبر متخصص تر و مدبرتر 

در سطور پيش تر هم اشاره شد او کسی خواهد 
  او به احتمال. b ،c،d بود متفاوت از سرپرست های

  شخص يا متعلق به جمعيت قديمی تر يابسيار زياد مسن ترين 
 اگر چه ممکن. او مطرح خواهد شد و بس يا تعلقطوالنی تنها سن و سابقه . خواهد بود پرنفوذتر

شايست تر و متخصص تر باشد اما او دارای قدرت  b ،c،d است يکی از سرپرست های 
روابط ميان آن ها در محور افقی وجود ندارد و مديريت تمام جمعيت ها را نخواهد داشت زيرا 

او تنها می تواند اعضای زير مجموعه . نخواهد بودها آن  همه همکاری قادر به جذب بنابراين 
جالب اين جاست که نه اعضای اين . نفر است را دعوت به همکاری کند ۶خود را که تنها 

آن ها به عضوی از جمعيت ها و نه سرپرست های آن ها از چنين شرايطی که آماده پذيرش 
در چنين شرايطی است که سرپرست  بر عکس. عنوان رهبر نهائی  نيست ناراضی هم نيستند

 )a(رهبر در راسدن کر بزرگ نمائیهای جمعيت های متشکل سعی می کنند با مجيزگوئی و 
رهبر هم بدون نياز به بسيج تمام اعضا با تشکيل جمعيت خود . عملی کنندخواسته های خود را 

روانی به  - های احساسیدست به کار هم آهنگی است  b ،c،dکه متشکل از سرپرست های 
او الزم است بتواند همکاری و هم راهی تنها همين . می شوداجتماع  مشی مشترک طخ عنوان

ناکانه معتقد است که رهبر . تکامل بخشدتسهيل کند و چند نفر را محقق کند تا مديريت خود را 
رهبر عمال تحت نفوذ اعضای زير . نمی تواند خودرای باشديک جمعيت ديکتاتور نيست و 

تعيين کننده خط مشی تحميل کننده و اعضای زير مجموعه به عبارتی . وعه خود قرار داردمجم
اگر چه سرپرست های جمعيت ها با رهبر کل همکاری می کنند اين به معنای  . هستند جمعيت

آن ها در واحد يک جمعيت نه فرد به . گذشت از خواسته های جمعيت تحت سرپرستی خود نيست
مواره در صدد تحقق خواست های جمعيت خود هستند و هرگز به روشی که پيوسته اند و هکل 

ادغام در کل نمی  هرگز  آن ها به معنائی. اين خواسته ها را ناديده بگيرد تن در نخواهند داد
از کل در واحد جمعيت يکجا هر آن ممکن است دست به سرکشی بزنند و در صورت نياز . شوند

ر کل تنها با مسئولين جمعيت ها در تماس است اطالعات او از آن جائی که رهب .جدا شوند
در صورتی که اين اطالعات نقص . منحصر به اطالعاتی است که آن ها در اختيارش می گذارند

مواجهه خواهد مديريت با فاجعه  شودمنافع فردی و خودخواهانه آن ها  او مرعوبداشته باشد يا 
  . ال خواهد داشتبسا اضمهالل کل تشکيالت را بدنبشد که 

 

.٣شکل   
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ن گونه که در شکل نشان داده آ(جمعيت ها که با پيوستن بهم تشکيل جمعيت بزرگتر را می دهند
در صورتی که تفاوت های . لزومنا چه از نظر بزرگی، قدمت و فعاليت يکسان نيستند )شد

ور در مح. آن ها صورت خواهد گرفتنسبی چشمگير ميان آن ها وجود داشته باشد مرتبه بندی 
هر جمعيتی بايد . عمودی جمعيت ها به درجه يک و دو و سه و غيره درجه بندی می شوند

آزادی مطلق در . دنخود سهم خواهی کن رادتقا وجايگاه خود را در ک کند و به نسبت اهميت 
  .زمينه نظردهی و تعيين خط مديريت در جمعيت مجاز نيست

  
  ديگر مليت هااز يا » غيرخودی«شخص رفتار ژاپنی ها در خارج نسبت بهم و 

ياً بر اين باور است که ژاپنی با تعلق هم اشاره شد ناکانه قو آن گونه که مکررا در سطور پيشين
جو و وجدان اجتماع  د، بعبارتی تسليمذهن و کردار خود را مطابقت می دهی خاص» مکان«به 

تضا مجبور شده اگر چه در داخل به جمعيتی وابسته بوده اما اينک بر حسب اق. دمربوطه می شو
، زيرا حفظ کندقبلی   ديگر نمی تواند تعلق خود را در جمعيت است در خارج زندگی بگذراند

 در خارج به جهت مواجهه شدن با فرهنگ و سبک زندگیاما . تغيير کرده است» مکان«
. و روابطه نزديکی ايجاد کند بر قرار کندتماس های خود  یهم مليتبا  می شودمتفاوت مجبور 

ان تماس ها و روابط نزديک عاملی خواهد شد تا به اجتماع آن ها کشيده شود و در نهايت در هم
و خط فرهنگ به ذوب شدن در اجتماع مزبور ديگر بناچار بايد متوسل و پس از . آن ذوب شود

ود با غير رابطه ای عميق و نزديک مجاز نخواهد ب از طرفی هم، وفادار بماندآن اجتماع مشی 
 فرد با برچسبيتی صجمعيت خود به شخو روش در صورت رعايت نکردن اخالق . دکنايجاد 

ايجاد ديوار با ديگر به ناکانه اين رفتار تک بعدی ژاپنی ها را که . افت خواهد کرد» شرم آور«
چينی ها و مليت های ديگر آسيائی  با بيش .  دپنداربسيار غير عادی می  می انجامد را مليت ها 

در تماس های نزديک قرار دارند و فعاالنه با شخصيت های ديگر کشورها طرح از يک جمعيت 
حتما ميان اجتماعات و افرادی که با آن ها در رابطه نزديک قرار دارند  .دوستی می ريزنند

اصوال اهالی کشورهای آسيای شرقی، چينی ها و اروپائی ها از طريق . تفاوت قائل می شوند
اگر چه دامنه اين روابط بسيار گسترده است و . ط برقرار می کنندروابايجاد شبکه های فردی 

ممکن است اين روابط فردی در نهايت به ايجاد يک بنابراين از تنوع بسيار برخوردار ولی 
اما حتی در چنين شرايطی هم تماس ميان اجتماعات . اجتماع منسجم و تشکيالت کارآمد بيانجامد

مرسوم است پديده خودی و غيرخودی مشاهده  ماعات ژاپن ن گونه که در اجتآ برقرار است و
زمانی که در آمريکا زندگی می در زمينه روابط فردی او نمونه ای از تجربه خود را . نمی شود

در دانشگاه بطور اتفاقی به جمعيتی از همکاران چينی بر می خورد . کرده است توضيح می دهد
تی او را می بينند فوراً شروع می کنند به زبان وق. که سرگرم صحبت کردن با يکديگر بودند

او معتقد . آن ها به پيونددجمع  بهبراحتی  نشان دهند که می توانداو به انگليسی صحبت کنند تا 
است از آن جائی که ميان ژاپنی ها و خارجی ها همواره ديوار ايجاد شده است چنين رفتاری از 

  .  شودژاپنی ها نسبت به خارجی ها مشاهده نمی 
، مدرسه، سازمان تجارتی يا صنعتی شرکت(ژاپنی ها ميان رابطه با جمعيتی که به آن تعلق دارند

آن ها در روابط . تفاوت قايل نيستند با شخصيت های حقيقی و افراد دوست) دولتی و غيره
در جمعيت خودی رفتارمی آن گونه عمل کنند که با خود محوری تمايل دارند با غير شخصی 
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کرده و دست به اعمالی می زند به عالقه يا تمايل شخص مخاطب حّرافی بدون توجه ژاپنی . کنند
 نيازناکانه آن چه را که در روابط با دوستان . که تائيد آن بوسيله شخص مخاطب نامعلوم است

است را اعتماد دوطرفه خاطر نشان می کند که آشکارا با اصل توسل و وفاداری شخص ژاپنی 
رفتار ژاپنی ها با خارجی ها آن چنان است که سبب می شود تا . خودش متفاوت استدر اجتماع 

آن  ها . شک ايجاد کندواقعی دوستی برقراری در خارجی نسبت به جدی بودن ژاپنی ها در 
حتی موضوعات جّدی را به گونه ای . هرگز تن به يک صحبت منطقی و جّدی نمی دهند

ها معتقدند که ژاپنی ها  خارجی. خود را به مخاطب بقبوالنند ماستمالی می کنند تا نتايج اوليه
  .را درک نکرده انددر اجتماعات  وابطفرق ميان دوستی و ر

 مديرناکانه از قول يک کارمند چينی نقل می کند که در يک کارخانه در سنگاپور کار می کند که 
او معتقد . وشنودی می کندرايج در کارخانه اظهار ناخ» خودی«او از اصل . آن يک ژاپنی است

که تخصصش را می خرند و در مقابل به او  کار می کنداست که در کارخانه به عنوان کارمندی 
دوستش که در خارج از  نسبت به خانوده اش يااهالی اجرت می دهند، اين رابطه با رابطه 

  .کارخانه هستند متفاوت است و اين فرق غير قابل اغماض است
شرح می دهد که مربوط به يک خارجی است که در يک خانواده ژاپنی اطاقی  نمونه ديگری را

بمانند  را خانم صاحب خانه از سر لطف به مستاجرش توصيه می کند که او. اجاره می کند
مستاجر خارجی از اين  . خجالت از وی بخواهدکند و هر نياز دارد بدون  فرض خودشمادر

که چه گونه ممکن است که صاحب خانه بتواند نقش طرز برخورد صاحب خانه تعجب می کند 
هرگز رابطه با موجر را نمی توان با رابطه اهالی خانواده خود يکسان . مادر او را بجا بياورد

  .فرض کرد
  

  عوارض روابط تک بعدی انسانی در جوامع بسته ژاپنی
با روزنامه آساهی  آن گونه که در سطور اوليه اين نوشتار هم اشاره شد ناکانه در مصاحبه خود

همواره نيز ژاپنی کنونی اصول جامعه شناسی خود را  در جوامع  ٢٠١٧می  ١٧در تاريخ 
 رواج نابسامان فرهنگرا هم بجهت  به اصول ياد شدهو علت اين پايبندی ا. معتبر دانسته است

ا رمرگ و مير و خودکشی  در شرکت ها و سازمان های مختلف که پيامد پرکاری بی اندازه 
او به نمونه ديگری که اساس گفته های خود را اثبات می کند و به  .داشته است می داند

و احساسی تحت القاعات شخص، او معتقد است اگر .  اشاره دارد می نامند) آماکوداری(٣ژاپنی
روابط انسانی عمودی درون جامعه ای که به آن تعلق دارد قرار نگيرد و بسادگی مغزشوئی 

را بهمراه خواهد کارکنان  نهايتا منافعمالی شرکت ها فنی و توسعه و پيشرفت که تشکيالتی را 
از جمله خانواده و دوستان و يا در محور افقی هم با ديگران تمايل پيدا می کند  ،دريذپن داشت

با و پرداخته به مشورت ارتباط برقرار کند و در باره مسائل محيط کار سازمان های بشر دوست 
   . کند ماقدا خودهت حل مسائل در ج نظراتاشتراک 

د شورگ و خودکشی می که منجر به ممعضل پرکاری در شرکت ها و سازمان های ژاپنی 

                                                   
3 天下り＝Amakudari― اشاره به روابطی است که . ی به معنای نزول از بهشت استظتحت اللف» آماکوداری«

جامعه ای که قبال به آن تعلق داشته است بر مسند تشکيالت ديگری جلوس می  يا مدير تحت آن شخصی با توصيه رئيس
.  اين روابط پنهانی نفوذ جامعه اولی را بر تشکيالت بعدی امکان پذير می کند. کند  
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  . بشمار می آيدهمواره يکی از دغده های بزرگ جامعه ژاپن 
بيماری های مغزی و قلبی بر اثر خستگی ازپرکاری به کارگران و کارمندانی که آن تعداد از 

به عنوان کارکنان دچار عوارض بيماری ها در آن ها شدت گرفته است نوع ين دچار شده اند يا ا
تا تحت مراقبت ها و کمک های اين  دنمی شوتوسط وزارت بهداشت و کار تائيد محيط کار 

کارکنانی که در محيط کار  تعداد گذشته )٢٠٠٩ -٢٠١٣(سال ۵در  . وزارت خانه قرار گيرند
نفر  ۴٧۵تعداد از ميان آن ها نفر گزارش شده است که  ١۵٣٢بالغ بر دچار بيماری شده اند 

  ).منتشر وزارت بهداشت و کار -۴شکل (شده اند مواجه مرگ نهايتا با
  

چنانچه کارکنان بر اثر فشارهای روحی حاصل از پرکاری و مسائل ديگر محيط کار دچار 
خودکشی بر . شی بزنندعوارض سخت روحی و روانی بشوند ممکن است نهايتا دست به خودک

 ۵آن گونه که از شکل . تساج يااثر پرکاری در محيط های کار ژاپن عجيب نيست و بسيار ر
نفر از کارکنان دچار ضايعات روحی و  ١٩٩٧ميالدی تعداد  ٢٠١۵نيز آشکار است در سال 

 و یحور ضراوع دراوم. نفر دست به خودکشی زده اند ٣۶٨روانی شده اند که از ميان آن ها 
  .تسا هدش هديد لاس ٣٩ ات ٣٠ نينس هيال رد و اه نز زا رتشيب ربارب ود درم نانکراک رد یناور

   .کار تائيد شده است به عنوان عوارض محيطقلبی آن ها که بيماری های مغزی و  کنانیسير تعداد کار -٤شکل 

 کلتعداد 

  بيماران

مرگ و  تعداد  

 مير

 ٢٠٠٩                          ٢٠١٣  
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  .تسا هدوب رتشيب لاس ۴٩ ات ۴٠ نينس هيال رد و اهدرم رد اً رثکا اه یشکدوخ

  
  اکاسوا ٢٠١٧ ربماون ٢٣                                                                              
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 موارد خودکشی موارد بيماری های روحی و روانی

مرد: ستون آبی  

نز: نارنجی  


