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  م٠٨/٠٣/٢٠٠٨                    ديپلوم انجينيرکريم عطائی
  

  زن بودن در جاپان
  هنر عالی در ترتيب و تنظيم ماسک ها

  م٢٠٠٨ مارچ ٠٥چاپ زوريخ مورخ ) ِان، ِست، ِست(مطبوعات سويس، روزنامه 
 

می کند، در بسياری از موارد که در نظر اول واضح و واقعيت جلوه . جاپان يکی از کشورهای پيچيدۀ جهان است
عنعنات . و اين خاصتاً  در حصۀ رول زن ها در جامعۀ جاپان صدق می کند.  حقيقت چند جانبه و اقالً  دو جنبه دارند

  . با ايجابات جديد و آرزوها مخلوط می شوند
 

  

  
  
  

دوشيزه های جوان جاپانی حالت مجردی را نسبت به قيد 
  .در ازدواج ترجيح می دهند

  
  توکيو در فبروری

دو معيارکه برای قضاوت يک جامعه از اهميت کامل برخوردار استند، در بررسی کشورها و تحليل ريسک ها از 
اگر به دولت های ورشکست شده بر روی زمين  . زنو رول ) سرشناس (نخبهکيفيت طبقۀ : نظر انداخته می شوند

 در عدم ثبات سياسی، عدم انکشاف اقتصادی نظر انداخته شود، نتيجه بدست آمده می رساند که آشکار شدن ناکامی ها
در تصور از جاپان، . و عقب مانی اجتماعی نشأت از آن می کند که در يک جامعه چگونه با زن ها رفتار می گردد

باوجود کوشش جهانی شدن از طرف غرب، مانند کلتور های بيگانه هنوز هم ديده ميشود که قضاوت های قبلی و 
در چوکات خاص اين بينش در قسمت اروپائی ها صادق است که از زنان جاپانی .  هستندتقليد های ارزان، حاکم

 " Geisha٢از يک گيشا " يا  " Butterflay١مدم بترفالی "عکس العمل های آنی باعث می گردند تا تصوير . دارند
ود را مبالغه آميز آنکه خ" (مچوس"بهر صورت چنين دانسته می شود که مرد های جاپانی .  در نظر ظاهر گردد
در حقيقت موضوع مانند همه موارد ديگر . هستند و جامعۀ جاپانی يک جامعۀ مردينه می باشد) مردانه فکر می کند

به هنر عالی انکشاف يافته است، چهره های که " بازی با ماسک"در يک کشوری که . در جاپان زياد پيچيده تر است
 .  ه نيستند که در حقيقت هستندبرای تماشا عرضه می گردند اکثراً  آنچ

 

      
  ، دوشيزۀ جوان جاپانیGeisha نمونۀ از گيشا  

  

                                            
  ١ .اصالً  اسم يک دوشيزۀ جاپانی است". وردی" از "اوپرا است"عنوان يک  
.اصطالح است در جاپان برای دوشيزۀ هنرمند  ٢  
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جهان مردان                                                                                                                                    
انتخابات رياست ) جاپان به زبان جاپانی" ( نيپون"امريکا و جاپان متحدين پراهميت هستند و از همين لحاظ در 

نظر به عاليق فراوان . خاصتاً  امسال توجه به آن زيادتر است. جمهوری و کانگرس با تعمق زياد تعقيب می گردند
درين ضمن قابل تذکر است که هيچ کس به انتخابات حزب . ر شروع گريده استخزان انتخابات امريکا بسيار پيشت

دريک . برخالف جذبه از انتخابات مقدماتی ديمو کرات ها بی حد زياد است. جمهوری خواهان عالقه نشان نمی دهد
ً  تحريک کننده است که برای بار اول درا نتخاب يک کشوری بدون اقليت های قابل تذکر اتنيکی و مذهبی مخوصا

و از آن بيشتر برای جاپانی ها تحريک کننده می باشد که يک . رئيس جمهور سياه پوست  امکان واقعی ديده می شود
  . زن با چانس خوب در رقابت برای اشغال عمده ترين ماموريت امريکا قرار دارد

اند و به پست رئيس حکومت مدت زن ها ندرتاً  در پست وزارت قرارگرفته . سياست در جاپان قطعاً  کار مرد هاست
، يک زن باجرئت، صبيه يک تن از حکومت داران قبلی، "مکيکوتناکا. "های ديگر هم دسترسی نخواهند داشت

که نسبت رسوای رشوه ستانی سقوط کرد، کوتاه مدت به حيث وزيرخارجۀ خود سر باعث ايجاد " کاکوی تناکا"
يگانه . ن سر سفيد در بيروکراسی قدرت، به کناره گيری مواجه شدهيجان و اضطراب گرديد و از جانب عالی جنابا

، کميسار سابق مهاجرين است که با وجود برازندگی اش، در "سگاتو اوگاتا"زن قابل اعتنا و از قيد مردان رهاشده، 
  . سياست داخلی نقش او بی تاثير بود

لس کمپنی های بزرگ در سال نو که ليموزين های در مجا. هم چنان در گروه اقتصاديون جاپان زن ها ديده نمی شوند
. سياه در برار دخول هوتل امپيريال جاپان می رسند، از آنها صرف مردان با دريشی های سياه قدم رنجه می فرمايند

در جامعۀ جاپان مبنی بر اينکه وارث تخت و تاج قيصر يک پسر در افق ديده      " کانزرواتيف"اضطراب نخبه گان 
حتی آن زمان بعضی از مونرشيست های مشتاق، پيش نهاد می کردند تا وليعهد که .  به يادگار می ماندنمی شد،

درين ضمن هيجان ها به آرامی .  دارد، همخوابه بگيرد تا ازوی  وارث تاج و تخت تولد شوددخترصرف يک 
تمام اضطراب در مورد . درت تکيه زندانجاميده چه زن برادر وليعهد پسرکی بدنيا آورده است که می تواند به اريکۀ ق

وارث قيصر عجيب به نظرمی رسد اگر فکر شود که خاندان قيصرجاپان در اصل به خدای آفتاب، اماتيراوس 
Amaterausکه زن است، می رسد .  

  

  تبعيض در جنسيت
 حلقۀ مسابقۀ پهلوانان هنوز به ياد است که چند سال قبل مناَقشۀ مفصل در مورد اين سؤال که آيا زن اجازه دارد، در

يک ( م  در يک محفل در اوساکا، والی محل ٢٠٠٠هنگاميکه در سال .  داخل شود، صورت گرفتSumoسومو 
هيچ کشوری . درصفت رسمی  به برندۀ مسابقه جايزه می داد، دربين کانزرواتيف ها تناقضهای به ميان آمد) زن

ری های  خود، از نمونه ها و طرق زندگی غربی استفاده نکرده آسيايی مانند جاپان در جريان پروسۀ تجدد و نو آو
با آن هم در عقب همه اين روی کش جهانی و غربی شدن، مشخصات و عنعنات جاپانی قرار دارند که اين . است

 .حقيقت درحيات روزمره در رول های جنسيت نيز قابل سراغ اسنتد
 هستند که هم جنسان شان در ممالک صنعتی غربی از آن مستفيد زن ها درتوکيو از تمام آزادی های برخوردار   طبعا

بله، و در بعضی موارد آزادی های بيشتری دارند، زيرا امنيت عامه حتی در شهر مليونی توکيو از  .می گردند
از طرف ديگر ديده می شود که بعد از . بسياری نقاط نظر نسبت به يک شهر اروپائی به بزرگی او سط، بهتر است

در رستورانت های غربی زياد تر زن ها . غت از کار هردو جنس متفاوت هر کدام راه خود را در پيش می گيرندفرا
در . به نظر می رسند در حاليکه در رستورانت های سرپائی و بيرنوشی جاپانی، زيادتر مردان جلب توجه می کنند

ولی      . ن با جوره های خود بيرون می روند دسمبر جوانا٢٤و يا ) روز عشاق(روزها خاص مانند روز والنتاين 
  .سالتمام تبعيض در جنسها مرفوع نمی گرد

  

  رسوم و عنعنه، و گريز از آنها
ی های جاپان بصورت پی گيرازدياد يافته است  م از فارغان ١٩٩٠در سال . در سالهای اخير شمار زن ها در پوهن

بهر . امروز اين تعداد به دو چند باال رفته است. يدنددختران شامل پوهنتون می گرد % ١٥مکاتب عالی صرف 
شمار زن . بمراتب بلند تر است%  ٤٨صورت تعداد پسران جوان فارغ از مکاتب عالی که به پوهنتون می روند، با  

با قسمت زياد زن ها . باال رفته است% ٤٠های شامل کار، به تناسب کل نفوس کار، بصورت مرتب به بيش از 
 سال نشانۀ آن است که يا اکثر اين ها ازدواج نمی کنند و يا بعد از ازدواج باز ٤٥ تا ٣٠ گير در سنين بصورت چشم

جاپان امروز پايان ترين . اين وضع در ساخنمان نفوس جاپان بی تأثير نمانده است. هم به شغل خود ادامه می دهند
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 ١٥نفوس در سن پايانتر از "  Segmenteتزگمن"رشد نفوس کشور های صنعتی را دارد و از چندی به اين سو 
 ١٣با ارتقای "  سنگل"در سه دهۀ اخير شمار خانواده های يک نفری . سال بصورت قابل مالحظه در انقباض است

  . مليون دو چند شده است
پسان نه تنها زنان جاپانی بسيار . سياست مدارهای کانزرواتيف از ازدياد تعداد زنان مجرد بسيار نا راضی هستند

" سنگل های پارازيت"منقدين اينها را بنام دشنام گويا . ازدواج می کنند، بلکه شمار زياد آنها مجرد می مانند )ديرتر(
اين زن ها مورد مالمت قرارمی گيرند که خوشگذران هستند، اشيای لوکس می خرند، به خارج سفرمی . ياد می کنند

در .  در حاليکه از اقامت رايگان در نزد والدين استفاده می برندکنند و در رستورانت های خارجی غذا می خورند
حقيقت بعضی از زن ها جوان جاپان از خود سؤال دارند که ازدواج و ترک شغل چه مفادی را در بر دارد؟ آنگاه او 

از وقتيکه نمی تواند از همه نعمات مجردی مستفيد گردد؛ ممکن بايد به گوشۀ بی کرکتر شهر کوچ کند و آنجا تنها 
  . شوهرش با عجله صبح وقت منزل را بطرف کار ترک گفته و شام ناوقت مانده و زله باز گردد، ازخانه نگاه بانی کند

اکثر آنها و قتيکه شوهر به . در سال های اخير ترک عنعنات در قسمت زن های سنين متوسط به مشاهده می رسد
زيرا شوهررا درتمام حيات کارش کمتر ديده و حال که دفعتاً  با  . دتقاعد سوق داده می شود، تصميم به طالق می گيرن

وی، شخصی که اورا کم می شناسد، تمام روز را درمنزل بگذارند و ممکن عادات خصوصی وی را که شايد اذيت 
د، چون زن در سالهای درازيکه شوهرمطلقاً  از کارش جذب گرديده بو. کن باشد حوصله کند، طاقت فرسا خواهد بود

. برای خود شبکۀ اجتماعی اش را ساخته است، ارتباط زن و شوهر بعد از تقاعد با جهان بيرونی قطع می گردد
ارتباط اجتماعی شوهر که صرف با همکارانش ميسر بود، بعد از تقاعد تنها می ماند ولی زن به تماس های اجتماعی 

  . اعظمی نمايدخويش و بکار برد وقت که در اختيار دارد می تواند استفادۀ
  

  زن به حيث يک موجود
در يک گردش شامانه يا شبانه در محالت تفريحی مربوط توکيو تعداد زياد مردان با کليشی طبيعت بچه گانه به نظر 

سالون های مساژ و . در برابر دختران مکتب شهرت دارد" salary menمعاش خور "جذابيت مردان . می رسند
  . قناعت فوری را  در کنار خانمک های چشمان آهو مانند و متواضع مژده می دهندحوض ها با آب های حباب دار 

که در آن ها اطاق ساعت وار به کرايه داده می شوند، انسان را به دنيای خيالی شرقی و يا " عشق"هوتل های 
جوان ديده می در رستورانت های گران قيمت جاپانی در مشاعيت بزنسمن های باوقار زنان . فرانسوی می کشانند

نام گذاری می " خواهرزاده يا برادر زاده"نه، بلکه " خانم"شوند که به گفتۀ يک آشنای جاپانی با خود داری محترمانه 
هستند که حيات عيش و عشرت شان شگوفان است و از اين نگاه " خواهرزاده ها و يابرادر زاده ها"اين . شوند

   .بزودی با شوهر قناعت شان حاصل نمی گردد
همۀ اين عوامل می توانند انسان را به آن مربتۀ پايان زن جاپانی بکشاند که در کتابچه های کوميک گرافيک واضح، 

هم چنان . تر سيم می گردد و تفهيم می کند، زن موجود غير عامل بوده و ظيفه دارد خود خواهی مردان را رشد دهد
به اين صورت جلب توجه می . ، عاليم مشابه موجود استنددر حيات عادی روزمره، دور از خوش گذرانی های شيايه

کند که در پروگرام های زيادی تلويزيون، از سپورت گرفته تا پيشگوئی و ضع جوی، در پهلوی تقديم کنندۀ مرد 
پروگرام يک زن مقبول نشسته  و و ظيفۀ عمده او اينست تا با اشاره و عالمات تعجب بفهماند که همکار مرد او چه 

  .ی صحبت داردعال
  

  قدرت و نفوذ
اگر از خود و يا از ديگران سؤال شود که چه، زندگی را در جاپان، با همه خود داری در برابر خارجی ها، اين قدر 

حتی يک . خوش آيند می سازد، احترام شايان تعريف در پيش آمد با انسان ها يقيناً  از داليل عمده پنداشته می شود
هيچگاه به يک . خاصتاً  ظرافت طبع زنان برجسته به ديده می رسد. ات خوش آيند همراهستخريدار ناچيز با تشريف

خانمی در غرفه نشسته ) ماليه(فروشگار زن برخورد نمی گردد که خوش خوی نباشد و حتی در ادارۀ شهری تکس 
پيش آمد پسنديدۀ غير قابل بهشت مردان؟ اما بايد دانست که همين زن ها با . که پيش آمد محترمانه اش  دلپسند است

 " Romeoرومی او "وای جان کسی که فکر کند با اختيار کردن يک چهرۀ . مقايسه، دارای عظم فوالدين هستند
  .تبديل شود" آن"به يک " نه"مانند، يک 

اگر زن و شوهرهای . به جانيست مانند جاپان"  جنس ضعيف"کمتر کشور های وجود دارند که در آنها اصطالح 
انی، آشنا، در نظر گرفته شوند، بدون شک درک می گردد که بهر صورت زن در خانواده و در زناشوهری جاپ

مسلماً  در حضور شخص سومی زن از چوکات احترام در مقابل مرد ). جلو را در دست دارد(صاحب سخن است 
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 می دانند که در جاپان در بازار يابان. تجاوز نمی کند ولی جايکه الزم باشد سخن آخر در دست وی خواهد بود
اين از همه بيشتر در خريداری مواد استحالکی که با ارزش و . بسياری معامالت خريداری، نظر زن معتبر است

و هم در طبقۀ اوسط شهری معمول است که شوهران در آخر ماه تمام معاش را به زن . دوامدار است؛ صدق می کند
  . خود می سپارد و از وی جيب خرچ می گيرد

اما نه تنها در زنا شوهری و خانواده، بلکه فراموش نبايد کرد که زنان  در جای کار هم  مصمم هستند، زودتر عکس 
که با " بازی های ماسک"اين جا هم . العمل نشان می دهند و هم کمتر از رقابت  و مواقع غير عادی کنار می روند

. می شود عمل ها و صالحيت ها اکثراً  از هم فاصله داشته باشنددر ضمن . آنها حقايق پوشانده می شوند، وجود دارند
مذاکرات معامالت با زن ها انجام می يايد تا صرف در روز امضای قرارداد با نمايندۀ مرد روياروئی صورت بگيرد 

  .ده اندکه در مراحل مقدماتی قطعاً  ديده نشده است و فهم او از جريان همان است که همکاران زن بوی تشريح نمو
روز امضای قرار داد .  به تازگی قضيۀ نهايت ديدنی در اين چنين اصول اداری، بين هردو جنس به مشاهده رسيد

. هيچ يک هم يک کلمه انگليسی تکلم نمی کرد. سياه پوش پذيرائی گردينداضرين از يک گارد مردان هم قطار ح
هنگامی که .  رسانيده بود هم در اطاق حضور داشتخوشبختانه خانمی خوشروی  که پروسۀ مذاکرات را به انجام

همه برای امضای قرارداد بدور ميز نشستند، و طرف اروپائی قرارداد معصومانه در مقابل خانم قرار گرفت که 
درين فرصت در قطار جاپانی ها چوکی ها به حرکت افتاد تا مطابق به پروتوکول . مذاکرات را به انجام رسانيده بود

درين ضمن ديده شد که خانم به . قرار گيرند) ً آمر اداره جاپانی و امضاکنندۀ اروپانی(ر داد دقيقاً  مقابل هم طرفين قرا
  .آخر ميز لخشانيده شده بود

  

  شخصيت مقاوم
در زمانهای بی ثباتی اگر شخص صاحب . يک مورخ اين چنين تقسيم وظايف را  به زمان فيودالی پيوند می دهد

اگر دريک .  اکثراً  در جنگ حضور می داشت، رهبری جايداد به زن ها تحويل داده می شدصالحيت يک خانواده
با فاميل زنش يک جا می شد، از ) شوهر دختر(خانواده مرد وارث موجود نمی بود، چنين واقع می شد که داماد 

ا بعد از خسرش به استقالل خود صرف نظر می کرد، در جملۀ فاميل زنش ضم می گرديد و آنجا رهبری جايداد ر
  .عهده می گرفت 

مقاومت روحی و جسمی زن های جاپانی که بسيار نفيس خلق گرديده اند و ليک در برابر زحمات مقاوم هستند، اکثرًا 
تصاوير تلويزيون بياد آورده شوده که آدمک های کوچک که يک گرام چربو در بدن .  انسان را به تعجب می کشاند

زن های جوان و خوش لباس با اطفال پاک و منزه عرض وجود می . مراتون سهم می گيرندندارند، در َدِوش های 
زن . حتی در کودکستان ديده می شود که اطفال همروزه طعام مفصل چاشت خود را منظم و مرتب همراه دارند. کنند

مکلف  با برنج، ماهی و  صيح به پا ايستاده تا برای شوهرش قبل از ترک خانه صبحانۀ ٦جاپانی با آنکه از ساعت 
سبزی جات تهيه کند، از چهره اش هيچگونه خستگی و عجله خوانده نمی شود، با مادران ديگر اطفال و معلمۀ 

وقتی بيانات بلند باالی سياستمداران جاپانی شنده می شود، انسان به خوشی . کودکستان خوشخويانه صحبت می کند
کشور را به عهده دارد و کی همزمان مردان را تخيل آرام کننده  می بخشد که بياد آن می افتد که کی حقيقتاً  تنظيم 

  . گويا آنها در جاپان جلو را در دست دارند
  

  پايان
 


