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ارتباط وظیفة اجتماعی و تعهد اخالقی با مرگ 
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چکیده

در این مقاله به ارتباط هرگونه مرگ خودخواستة سنتی ژاپنی »هارکی ری« و«سپ ُپوکو«، »جین شی« و » شینجو« با 

شرافت سامورایی: »بوشیدو« و تعهد اجتماعی، اخالقی:« گی ری« طبقات مختلف اجتماعی )سامورایی ها، کشاورزان، پیشه  وران و 

بازرگانان( و تاثیراتی که مرامنامه سامورایی ها بر آثار ادبی نمایشی دوران خاندان » توکوگاوا«ی ژاپن خصوصاً »خودکشی عشاق در 

سونه زاکی« )1703( »کانادهن چوشینگورا« یا پیمان نامه سامورایی های وفادار)1748( گذارده، پرداخته می شود. به عبارتی با توجه 

به کتاب هاکاگوره، به چگونگی تجلی فرهنگ درون سامورایی ها بر نحوة رفتار شخصیت های جامعه نمایشی، پرداخته می شود. 

نمایشنامه نویسان دوران توکوگاوایی، به ویژه »چیکاماتسو مونزایمون«  و » تاکدا ایزومو«، از مرگ خودخواسته به عنوان عملی 

نمایشی که، راه حل جدیدی را به همراه داستان هایی از نویسندگان معاصر با خود برای نمایشنامه ها به همراه دارد، سود می برند. 

دوران جدیدی در ادبیات نمایشی ژاپن بخاطر تغییرات سیاسی اجتماعی و صد البته اقتصادی شکل می گیرد. دورانی که آثار 

باشکوهی را به ادبیات نمایشی جهان تقدیم می کند. روش پژوهش مقایسه تطبیقی نمایشنامه های دوران توکوگاوایی و متن کتاب 

هاکاگوره بوده و گردآوری اطالعات از طریق اسناد کتابخانه ای انجام شده است. بدین ترتیب تاثیر تقریباً نهایی تبدیل سپ پوکو 

برای بوشیدو، و شینجو برای گی ری؛ باعث تبدیل شعار سامورایی ها به نوعی درون مایه در نمایشنامه های این دوران شده است.
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مقدمه
چنین  یافته ام  که طریقت سامورایی مرگ است. آنجا که میان مردن 

و زنده ماندن دودل باشی، بی درنگ مرگ را برگزین )تومو،126(.
یورانوسوکه:  آری، بهتر این است که زندگی مان  را در پیشگاه 

آرامگاه  سرورمان به پایان برسانیم )ایزومو، صحنه یازدهم(.
ئوهاتسو: تنها مرگ می تواند رسوایی را پاک کند )چیکاماتسو، 

صحنه دوم(.
 این مقاله به بررسی ویژگی های قرون پر تالطم 17 و18  
درتاریخ ژاپن و تاثیراتی که بر ادبیات نمایشی گذاشته است، 
می پردازد. در واقع تاثیر تغییرات جامعه توکوگاوایی1  را بر ادبیات 
نمایشی ژاپن، با توجه به نمایشنامه های کانادهن چوشینگورا 2 و 
خودکشی عاشقانه در سونه زاکی نشان می دهد. این دو نمونه 
نشان دهنده ورود نوعی جهان بینی سامورایی به عنوان شخصیت 
برجسته قرن های پیش تر و متعارض با جامعة کنونی به درون 
نمایشنامه هاست. بدین ترتیب به کمک این نمونه ها، مقاله به شرح 
تعارض های اجتماعی این دوران می پردازد و نشان می دهد که 
ماوقع جامعه  برای شرح  بستری  به  می تواند  نمایشی،  متون 

توکوگاوایی در قرون 17 و 18 تبدیل شود.
برقراری ارتباط میان خودکشی3  های به وقوع پیوسته دوران 
حکومت خاندان توکوگاوا با ادبیات نمایشی ژاپن در قرن های 
17و18 و خلق مهم ترین نمایشنامه های کالسیک ژاپن از جمله 
کانادهن چوشینگورا، خودکشی عشاق درسونه زاکی، خودکشی 
عشاق در آمیجیما، خودکشی عشاق در معبد زنان و... بیانگر فشار 
جدی است که عوامل اجتماعی بر فرهنگ این دوران خصوصًا 
نویسندگان وارد می سازند. این نیروهای قدرتمند که برخاسته از 
تحولی اجتماعی هستند، بشارت گر شکل گیری دوران جدیدی در 
این کشور هستند. نماینده نمایشگر این تحول، قدرت گیری طبقه 
اجتماعی جدید) بازرگان( و افول طبقه دیگر )جنگاوران( است. این 
تغییرات موج جدیدی در هنر و ادبیات و صد البته ادبیات نمایشی 
به وجود آوردند که از آن جمله می توان به شکل گیری هنرهای 
نمایشی جدیدی چون بونراکو4  و کابوکی5  اشاره کرد که حوزه 

ادبی فعاالنه ای را نوید داده اند.
در واقع مسئله اصلی این مقاله، کشف ارتباط وظیفه اجتماعی 
و تعهد اخالقی با مرگ خودخواسته در ادبیات نمایشی است.  
تاثیری که جامعه – که در اینجا شامل سیاست، اقتصاد، اجتماع، 
و مذهب دوران شوگون  6های توکوگاوایی ژاپن در قرن 17 و 
18 بر ادبیات نمایشی می گذارد. چنانکه یکی از مهم ترین تاثیرات 
جامعه شوگون های خاندان توکوگاوایی ژاپن بر ادبیات نمایشی، 
ارتباطی است که میان مرگ خودخواسته با وظیفه اخالقی در 
نمایشنامه ها به چشم می خورد. این بدان معناست که یکی از 
مهم ترین عناصر جهان بینی سامورایی7  بر ادبیات نمایشی این 
دوران تاثیر عمیقی گذارده است. در واقع به نظر می رسد که 
این شعار سامورایی ها - سپ پوکو8  برای بوشیدو9 - تبدیل به 

درون مایه ای برای نمایشنامه های این دوران، خصوصاً مجموعه 
نمایشنامه های خودکشی دلباختگان10  شده است. در این صورت 
اگر نمایشنامه های سلحشوری چون کانادهن چوشینگورا را 
نماینده نمایشنامه های با محوریت وظیفه برای اخالق - سپ 
پوکو برای بوشیدو- سامورایی بدانیم، نمایشنامه های خودکشی 
دلباختگان را نیز باید نماینده نمایشنامه های با محوریت کشمکش 
وظایف اجتماعی11  با احساسات بشری12  که منتهی به خودکشی 
می شود- شینجو13 برای گی ری- بدانیم  که به واقع از درون مایه ی 

یکسان سود می برند. 
شخصیت آرمانی ژاپنی شمشیرزنی مستقل، سامورایی بود 
طبقه  افول  می شد.  محسوب  جامعه  برای  الگوی  رفتارش  که 
شعاع  تحت  عملکرد  لحاظ  به  را  آنان  ارزش های  سامورایی، 
قرار نداد، هرچند بسیاری از وظایف اجتماعی را متاثر ساخت، 
حداقل پاسداری از شرافت و تعهد  اخالقی و ادب اجتماعی را به 
عنوان خط مشی زندگی حفظ نمود. چنانکه قهرمانان غریبه این 
قرن، یعنی47 سامورایی امیر »آسانوا« در 14دسامبر 1702 به 
سرکردگی»کورانوسوکه« انتقام اربابشان را گرفتند و»کوزوکه 
نوسوکه کیرا« را به قتل رساندند و در پایان خود نیز خودکشی 
تجارتخانة  احساساتی  توکوبی جوان  واقعی  یا حادثه  کردند. 
هیرانو، که نمی تواند میان احساسات بشری خویش »نینجو« و  
وظیفه اجتماعی اخالقی» گی ری« سازش ایجاد کند، در ماه 4 
سال1703، همراه زنی با نام ئوهاتسو در حوالی اراضی سونه 

زاکی خویشتن را می کشند.
اعمال و رفتار بسیاری از قهرمانان نمایشنامه های ژاپنی چونان 
اعمال و رفتار شخصیت های واقعی اجتماع است. بوشیدو یعنی 
جان یا روحیة سامورایی، متکی بر قدرت اراده و کنترل خویش 
گی ری، جوهری که منش یک سامورایی را می سازد، خودکشی را  
تلخ می داند اما خودکشی برای شرافت را افتخار آمیز تلقی می کند. 
سپ پوکو یکی از اشکال آیینی خودکشی، که توسط سامورایی ها 
صورت می گرفت، از سوی عامه مردم نیز پذیرفته شد. بنابراین، 
مرگ خود خواسته، مرگی مقدس و افتخار آمیز برای ژاپنی های 
قرن 17و 18 تلقی می شود. انگیزة یک سامورایی از سپ پوکو، 
حفظ بوشیدوی خویش است. لذا سایر طبقات اجتماع  به منظور 
حفظ گی ری همچون یک سامورای، این مرگ خودخواسته را 
انتخاب می کنند تا شرافت را برای خویش و خاندانشان حفظ 
کنند. سپ پوکو، پذیرفته شده، درنمایشنامة کانادهن چوشینگورا، 
به عنوان ایدة نمایشی مطرح می شود. »شینجو«، »ایکا شینجو« 
نمایشنامه های »خودکشی عشاق در  یا خودکشی عشاق، در 
سونه زاکی14«، »خودکشی عشاق در معبد زنان« و »خودکشی 
عشاق در آمیجی ما« و.. به عنوان عملی برگرفته از جامعه، تبدیل 

به کنشی نمایشی شده است.
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مالحظات نظری)جامعه شناسی هنر( 

برقراری رابطه میان یک اثر هنری، خاصه نمایشنامه، با دنیای 
واقعی از ادعاهایی است که تحلیل های جامعه شناختی هنر داشته 
بوده که در ورای  این  تحلیل ها همواره  این گونه  است. هدف 
آنچه سطح تصویر است، به نیروی تعیین کننده ای برسد که این 
نیرو در تحلیل های جامعه شناختی مارکسیستی عبارت است از 
نیروی اقتصادی – اجتماعی که عامل همه تغییرات و تحوالتی 
است که در عرصه اثر رخ می دهد. این نگرش در کل واقعیت 
را امر مسلم و قطعی و مشخصی می داند که بیرون از زبان و 
بیرون از ادراک آدمی وجود دارد. به عبارت دیگر، این دیدگاه 
واقعیت را امری برساخته در نظر نمی گیرد )بهیان، 1383، 39(. 
در نگرش مارکس که از نافذترین گرایش ها در فلسفه هنر قرن 
بیستم است، هنر با زمینه ی گسترده تر جامعه و فرایند تاریخی 
اقتصاد همراه است. َجنِت ُولف )1981( که یکی از مشهورترین 
جامعه شناسان هنر می باشد، برای مطالعه جامعه شناختی هنر، 
از فلسفه هرمنوتیک سود می برد که از مهم ترین مزایایش، توجه 
این روش به محتوای آثار هنری به عنوان موضوعی مرتبط 
با جامعه است. ُولف در ارتباط با جامعه شناسی هنر به طور 
نوعی  فرآورده ها،  دیگر  همانند  هنر،   ... که  می گوید  مشخص 
خالقیت اجتماعی است)راودراد،1390، 105(. ولف در ارتباط میان 
ساختار اجتماعی و آفرینش هنری بر این باور است که؛ هرآنچه 
ما انجام می دهیم در درون ساختارهای اجتماعی صورت می گیرد 
و بنابراین از آنها تاثیر می پذیرد)رامین،133،1390(. بسیاری از 
متفکران جامعه شناس براین باور بوده اند که هنردرعرصه خود، 
مختار و مستقل از جامعه شکل می گیرد. حال آنکه  برخی با 
همان قاطعیت، هنر را بازتابندة جامعه می دانند. خبرگان تاریخ هنر 
که زیر نفوذ مارکسیسم هستند، اثرهای هنری را در اصل در 
ارتباط با نقش سیاسی و اقتصادی آنها در جامعه بررسی می کنند 
اجتماعی  شرایط   به  هنری  آثار  وابستگی  )آدامز،77،1388(. 
معاصرشان، در بحث های جامعه شناختی چنان آشکار و واضح 
به نظر می آید که ظاهراً بی نیاز از اثبات است )راودراد،1390، 46(. 
درنهایت برخالف دیدگاه کالسیک جامعه  شناسی هنر که، هنر 
بازتاب جامعه است در دیدگاه مدرن هنر، نه تنها خود، جامعه 
است، بلکه متون هنری، خود به نوعی بازنمایی کنندة پدیده ها و 
گروه های اجتماعی هستند )همان، 174(. به نظر نگارندگان می توان 
با توجه به عوامل موثر اجتماعی، اقتصاد، مذهب و سیاست به 
تحلیل شرایط نمایشی و متون تولید شده در این دوران پرداخت 
و عواملی که باعث شکوفایی نمایش در این دوران پر آشوب است 

را ردیابی نمود. 

ساخت سیاسی، نظام اجتماعی و 
اقتصاد توکوگاوایی و مذهب طبقاتی

حکومت توکوگاوایی)1868 – 1600(
نبرد خونین »سه کی هارا« که در1600 به جنگ طوایف پایان 

داد، با پیروزی »ایه آسوی فاتح«، رئیس طایفة توکوگاوا همراه 
بود. بنابراین طبیعی بود که امپراتور به او لقب شوگون را ببخشد. 
دولت شوگونی ایه آسوء توکوگاوا در سال 1603 در اِدو، که 
اینک توکیو خوانده می شود، مستقر شد )لیوینگستون، 27،1357(. 
ایه آسو و جانشینان او تا 1868 که امپراتور مئیجی شوگون 
ساالری را برانداخت، بر ژاپن فرمان راندند. این عصر را »دوران 
 ،)1966( کیتاگاوا   .)Gordon,2003,20(می گویند توکوگاوایی« 
لیوینگستون )1375( و استوری )1961(،  سه اتفاق تاثیرگذار را به 
دوران حکمرانی توکوگاوا نسبت می  دهند؛ 1. ایجاد نظام فئودال که 
با براندازی حکومت توکوگاوایی، فئودالیسم نیز به سمت انحطاط 
رفت. 2. قطع روابط خارجی  و انزوای طوالنی  ژاپن با دنیای 
خارج، که تاثیری جدی بر نظام اجتماعی و اقتصاد توکوگاوایی؛ و 
فرهنگ ژاپن گذارد. 3. حکومت شوگونی که موفق شده بود صلح 
و ثبات را بر اوضاع سیاسی- اجتماعی و البته اقتصادی حاکم کند 
که باعث رونق گرفتن کسب بازرگانانی شده بود که اینک روز به 
روز ثروتمندتر می شدند. بنابراین طبیعی بود که بازرگانان به 

تدریج اداره امور فرهنگی کشور را به دست بگیرند.
• سیاست انزوا

سایر  بر  را  خود  تسلط  آنکه  از  پس  توکوگاوا،  خاندان 
خاندان فئودال مسلم ساخت، تقریباً همة بیگانگان، بخصوص 
هیات های مبلغان مسیحی را که مزاحم بودند، از کشور اخراج 
لیوینگستون توضیح می دهد  )لیوینگستون، 1375، 25(.   کرد 
که  چگونه نگرانی شوگون از غلبة کشورهای غربی به وسیله 
قطع  و  ضد مسیحی  سیاست  باعث  شده،  مسیحی  ژاپنی  های 
مراودات سیاسی، اقتصادی و مذهبی با تمام  کشورهای غربی 
در سال 1638 میالدی شد. چنانکه نزدیک به دو سده ارتباط ژاپن 
با دنیای خارج کم وبیش قطع شد و تا سال 1853، دورة طوالنی 
را در انزوای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گذراند. سیاست انزوا، 
ظاهراً انگیزه  ای مذهبی- سیاسی داشت اما تاثیر جدی بر اقتصاد، 

مذهب و فرهنگ توکوگاوایی گذارد )لیوینگستون، 1375، 25(. 
• نظام فئودالی

بنیاد نظام فئودالیسم در اوایل قرن هفدهم به وسیله توکوگاوا 
لیوینگستون،  )لیوینگستون، 37،1357(.  گذاشته شد   ... اییاسو 
اجتماع توکوگاوایی را از جنبه نظری، در یک نظام دقیق چهارتایی 
افزارمندان  دهقانان،  سامورای،  از  است  متشکل  که  می یابند 
و بازرگانان. این نظام طبقه بندی شده هم از آغاز،  فرضی و 
غیرواقعی بود )لیوینگستون،37،1357(. از دیدگاه بیزلی)1963( و 
استوری)1961(، با باال رفتن جمعیت و رشد سریع کشاورزی، 
بازرگانان موضع مهم تری اشغال کردند. طبقة سامورایی به نحوی 
 .)Storry,1961,75( از دست می داد.  را  اقتصادی  استوار قدرت 
را  سامورایی ها  دایمیوها،  که  می کند  تصریح   )2003( گوردن 
شهرنشین کردند و این شهرنشینی سامورایی ها فرایند تعارضات 
اجتماعی را جرقه زده است. سامورایی ها که در این نظام فقیر و 
دیوانساالر شده بودند، در عالم خیال از کمال افتخار برخوردار 
بودند و اخالق جنگجویانه  شان در زندگی مجلل شهرهای بزرگی 
چون ادو، کیوتو و اوزاکا محو شده بود. سامورایی ها از درون 

ارتباط وظیفة اجتماعی و تعهد اخالقی با مرگ خود خواسته
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تهی شده بودند و شمشیرهایش به مرور فایده خود را از دست 
پست ترین  بازرگانان  این،  از  پیش   .  )Gordon,2003,20(می داد
طبقات جامعه شمرده می شدند، اما با کنترل و به دست گرفتن 
بازار برنج و تبدیل آن به پول، به چنان قدرت مالی  ای دست یافتند 
که حتی بر جنگجویان نیز پیشی گرفتند و رقیب حاکمان نظامی 
شدند )ارهارت،141،1384(. بدین ترتیب  »در نخستین سال های 
قرن هجدهم سامورایی های ژاپنی،  ... همه به طرزی مشترک به 
بازرگانان بدهکار بودند )Storry, 1961,75(. از نظر گوردن)2003(، 
مهم ترین خاصیت رشد و ثبات شهرها در قرن 17میالدی – که 
سامورایی ها ساکنین اصلی آن بودند – رونق تجارت بود. در واقع 
بازرگانان دریافتند که در چنین نظامی، مجال پیشرفت وجود دارد، 
هرچند از نظر اجتماعی هیچگاه به مقامات باال نمی رسیدند. کل 
نظام ]اجتماعی، طبقاتی[، در زیر ضربه های این موج تازه تجاری 
به سرعت دستخوش تغییر بود )لیوینگستون، 1375، 38(. صرف 
انتقال ثروت از یک طبقه غیرمولد به طبقه غیرمولد دیگر یعنی از 
سامورایی ها به تاجران، بی شک باعث برهم ریختن نظم اجتماعی 
جامعه شد)Sensom,1943,514(. بدین ترتیب نظام فئودالی در 
حال فروپاشی از درون بود و فرهنگ جدیدی را طلب می کرد. 
به قول گوردن »وضعیت اجتماعی طبقات تاکوگاوا به سختی در 

.)Gordon, 2003, 20( »طول دو قرن از درون متالشی می شد
•  اندیشه مذهبی و روش زندگی

بهره  آیین  چندین  از  هم زمان  طور  به  ژاپنی  سامورایی 
وشینتو  بودا  آئین  سه  درهر  او  )ارهارت،145،1384(.  می برد 
کردند،  می  رقابت  او  توجه  جلب  برای  که  نوکنفوسیوسی  و 
دینی،  حوائج  و شینتو  بودا  آئین  می کند؛  را جستجو  ارزشی 
آئین نوکنفوسیوسی کیهان شناسی عقالنی و اخالقِی اجتماعی، 
وشینتو و آیین کنفوسیوسی به وی درک سیاسی عطا می کند 
)Whitney,1980,291(. سلحشوری ژاپنی بوشیدو عمیقاً از ذن 
اساس  بر  بنابراین  )ارهارت،146،1384(.  بود  متاثر  بودیسم 
و  بودا  آئین ذن  نظر می رسد  به  ارهارت  و  نظرات سوزوکی 
به  موسوم  سلحشوری  به  گرایش  موجب  نوکنفوسیوسی، 

»بوشیدو«  بوده است.  

بوشیدو 
براساس تعلیمات چونه تومو در کتاب هاکاگوره15 ؛  بوشیدو 
در لغت به معنی » طریقت سامورایی«  است. به جنگاوری که روح 
و منش برتری جویی و پروای نام وننگ دارد و پایبند ارزش های 
خاص است، بوشی گفته می شود ؛ »دو« پسوندی است به معنی 
طریقت یا رسم و راه آیین)تومو،48،1371(. بنابراین بوشیدو یعنی 
جان یا روحیه سامورایی که متکی بر قدرت اراده و کنترل خویش 
است. این آیین که بر پایة نظام طبقاتی اجتماع بنیاد شده بود، در 
قرن هفدهم اصولش مدون شد و نظامی مستقل گشت. با پایان 
دورة جنگ ها و فرا سیدن صلح پایدار، دیگر روح ستیزه جویی و 
جنگ و درگیری بی اندیشه به کار حکومت نمی آمد و جنگجویانی 
که با این روحیه بار آمده بودند، بیشتر مایه دردسر بودند و 
دائماً موجب ناآرامی و آشوب می شدند. چنین بود که حکومت 
به اندیشه افتاد که روحیه جنگاوری سامورایی ها را با اخالقیات 

جدید تعدیل کند. مفهوم بوشیدو درجریان سازگاری با نیازهای 
جدید جامعه دگرگون شد و به مجموعه ای از موازین و آدابی 
تبدیل شد که معیارهای اخالقی را باالتر از هر امری می دانست. 
این ارزش های جدید، دیگر مختص سامورایی ها نبود اما رنگ و 

بوی سلحشوری خود را نیز داشت.

گی ری
آیین  بنیاد   ،)1371( هاکاگوره  در  تومو  چونه  نظر  از 
سامورایی، بوشیدو، جوهری است که منش  و پیشة سامورایی، 
رفتار و الزام اخالقی و اجتماعی طبقه جنگاوران را می سازد. این 
مایه را در اصطالح  گی ری می نامند. اصطالح گی ری، نخست 
در آغاز حکومت توکُوگاوا، در اوایل قرن17، رواج پیدا کرد و به 
معنی رسم و راهِ اخالقِی بایسته در مناسبات میان مردم بود. 
اما مفهوم دقیق و ویژة آن در فرهنگ بوشیدو وظیفه شناسی 
و وفاداری سامورایی مالزم امیر نسبت به سردار خود بود. 
این مفهوم طی قرن 17 در نظام طبقانی آن دوره جای گیر شد، 
چنانکه هر یک از چهار طبقه اجتماع )سامورایی، کشاورز، پیشه  
ور و بازرگان(، منش و آیین و شیوة رفتاری ویژه ای داشت و 
گی ری، هر طبقه را به انجام درست و دقیق تعهدات اجتماعی 
خود وادار می ساخت؛  اما باز مفهوم و الزام گی ری  برای طبقه 

سامورایی مهم تر بود.

مرگ خودخواسته
ادوین اشنایدمن، خودکشی را چنین تعریف می کند: »عمل 
مفهوم  بهترین  در  که  خود،  دست  به  نابودسازی  آگاهانة 
نیازمندی  انسان  در  بعدی  چند  ناراحتی  یک  را  آن  می توان 
دانست که برای رفع مسئله شخصی، خودکشی را بهترین راه 
حل می داند«)اشنایدمن، 1378، 21(. دورکیم)1378(، در جریان 
تکوین علمی جامعه شناسی، خودکشی را پدیدة متاثر از جامعه 
دانست. دورکیم نشان می دهد که عوامل اجتماعی تاثیری بنیادی 
وظایف،  هرچند  زیرا  )گیدنز،751،1382(،  دارند  خودکشی  بر 
ارزش ها و طرز تلقی ها، فردی هستند اما به اعتقاد دورکیم این 
موارد، اموراجتماعی هستند و در بطن جامعه وجود دارند و در 
نتیجه از کنش های انسان ها ریشه می گیرند و فرد  در ظهور 
و سقوط این امور کمتر موثر است. از نظر یازوکی )1968( و 
ایتاساکا )1388(، انواع اصطالحات خودکشی در فرهنگ  ژاپنی 
 ... یعنی »هاراکیری«، » سپ پوکو«؛ »جین شی«؛ »شینجو« و 
همگی تاثیر عملکرد قطعی جامعه بر فردی که خودکشی می کند 

را نشان می دهند.
 

هاراکیری
در فرهنگ ژاپنی ... روح واقعی هر فرد در داخل بطن یا پایین تر 
از قلب قرار ]دارد[ که بنام  »هارا« نامیده می شود... ]در[ رسم 
باستانی هاراکیری یا تقدیم بطن یا خودکشی ... شخص بطن خود 
را می شکافد و درون آن را صادقانه و از روی اخالص تقدیم 

می کند  )ایتاساکا،138،1388(.



35

سپ پوکو، سّپاُکو، سپوکو
چونه تومو در هاکاگوره، سّپاکو یا سپ پوکو را یکی از اشکال 
آیینی خودکشی شرافتمندانه، به معنی دریدن شکم می داند. که 
منحصراً سامورایی ها به منظورحفظ شرافت خویش صورت 
می  دادند. انگیزه ی سامورایی ها از این مرگ خود خواسته، حفظ 
یا بازگرداندن شرافت و حیثیت خویش است. بنابراین سپ پوکو، 
مرگ مقدسی است که باعث آزادگی خاطر خودکشنده می شود و 

او از هر ننگ و خطایی مبرا می گرداند.
جین شی

جین شی یا خودکشی آیینی، خودکشی وفادارانة سامورایی ها 
به دنبال مرگ امیرشان که تن خود را می درند )ایتاساکا، 1388، 

 .)139
شینجو

براساس دیدگاه ایتاساکا)1388(، شینجو یا خودکشی دونفر 
که به هم عشق می ورزند، ولی نمی توانند با یکدیگر ازدواج نمایند، 
اغلب زمینه داستان های سنتی کابوکی بازی درتئاترعروسک ها 

می باشد.
 ایکا شینجو به مواردی اطالق می شود که در آن یک نفر 
از شخص مورد عالقه اش خواستگاری نموده که به هم عشق 
بورزند، ولی امکان ازدواج نباشد، لذا خواستگار ابتدا فرد مورد 
عالقه اش را به قتل می رساند، سپس خود را می کشد. عاشق و 
معشوق ممکن است برای ابراز خلوص خود و در فضای باز و در 

مقابل چشمان مردم، هر دو خودکشی نمایند)همان،139(.

رشد اقتصاد بازاری و پول

بازرگانان، به برکت قدرت مالی خود، حتی با واالمقام ترین 
برقرار  همزیستی  اصول  براساس  رابطه ای  سامورایی،  افراد 
کردند. بازرگانان به افراد سامورایی محتاج بودند زیرا که خود 
اینان نیز به وجود بازرگانان نیاز  وضعی رسمی نداشتند؛ و 
داشتند، چون برنج خود را با آنان معامله می کردند)لیوینگستون، 
زندگی  شیوه  و  گرفته  شکل  تازه  پولی  اقتصاد   .)26،1375
مصرف گرایانه سامورایی ها، باعث بدهکاری این طبقه خاص 
به بازرگانان شد. از دیدگاه استوری )1961(، منشاء این تغییرات، 
پخش نقدینگی در کشور بود که از باال براساس اقتصاد مبتنی 
این  از  پول.  براساس  پایین  از  و  بود  یافته  سازمان  برنج  بر 
دیدگاه، مهم ترین عامل در کاهش قدرت سامورایی، جانشینی 
Sen- )پول به جای برنج به عنوان وسیلة جدید مبادله کاال بود 

som, 1943,514(. در واقع گسست عمیقی، جامعه توکوگاوایی 

را در بر گرفته بود .شرافتمندانی که پول نداشتند و ثروتمندانی 
که به دنبال مقبولیت از طرف طبقات باال بودند. تجار به رسوم 
سامورایی برای نمایش شرافت نیازمند بودند و سامورایی های 
لیوینگستون  این رو براساس گفته های  از  به پول تجار.  فقیر 
)1375( و گوردن)2003( ، سه جریان تحوالت فرهنگی دوران 
توکوگاوایی را شکل می دهند: »تحوالت فرهنگی دوران تاکوگاوا 
بخشی مربوط به سامورایی های ... بخشی هم مربوط به فرهنگی 

است که تاجران از آن حمایت می کنند و همچنین تحول فرهنگی 
است که در بخش های تفریحی شهرهای بزرگ بخصوص ادو 
و اوزاکا صورت می گرفت« )Gordon, 2003, 38(.  بر طبق نظر 
استنلی بیکر)1384(، در طی این دوره، ثروت طبقه جدید بازرگان، 
باعث افزایش قدرت اجتماعی این طبقه] بازرگان: ماچی شو[ شده 
بود. »در نتیجه سامورایی ها اهمیت خود را از دست دادند، لذا 
رده های پایین تر اجتماعی توانستند وضع خود را سر وسامانی 
بخشند و به ثروت برسند« )بیکر، 1384، 228(. اشراف اغلب به 
ماچی شو]بازرگان[ وابسته بودند تا آنها را از مشکالت مالی آزاد 
کنند و چیزی نگذشت که ماچی شو از طریق تماس های مکرر 
با دربار، ترجیحات فرهنگی مشابه را توسعه بخشید)همان،211(. 
براساس گفته لیوینگستون )1375(، اقتصادی که در شهرهای 
بزرگ تجاری گسترش می یافت، باعث به وجود آوردن فرهنگی 
بسیار هنری، سرزنده و گاهی زشت شده بود.  فرهنگی که  در آن 

ارزش پول بیشتر از بهای اصول اخالقی جنگجویانه بود.

رابطة جامعه توکوگاوایی با متون 
نمایشی

در قلب زندگی فرهنگ شهری دو سنت نمایشی متولد شد؛ 
ادبیات و هنر   .)Gordon,2003,39( نمایش کابوکی و بونراکو 
توکوگاوایی، به خاطر شکل گیری روابط اجتماعی در یک نظام 
بسته طبقاتی، با کمترین مراودة اجتماعی و البته نوع نگاه جدیدی 
به  )بازرگانان(،  اقتصادی  قدرتمند  طبقه  مردم، خصوصاً  که 
جنبه های مادی ومعنوی همزمان داشتند، راه را برای طرح و ارائه 
موضوع خاصی باز کرد. نوشته های این بازی ها]نمایشنامه های 
آور  براساس شایعات رسواکننده شرم  کابوکی[،  و  بونراکو 
و جنایات نمایشی زرق و برق داری بود که نشانگر برخورد 
بین وظیفه و خواست قلبی قهرمانان بود. تضادی بین قوانین 
هم  کلی  طور  به   .)Gordon,2003,9(خصوصی وفاداری  و 
بازرگانان ثروتمند و هم مردم عادی همان قدر به جنبه مادی 
این جهان عالقمند بودند که به معنویت جهان دیگر... بدین ترتیب 
دوره توکوگاوا، شاهد آمیزه ای از ظاهر گرایی در دین رسمی 
و افزایش دنیاگرایی از جانب مردم بود )ارهارت،140،1384(. 
شهرهای دوران توکوگاوایی، محلی شدند برای ارائه داستان های 
برجسته، شعر و ... که زندگی افراد معمولی، اوباش را به تصویر 
می کشیدند )Gordon, 2003, 38(. کابوکی و بونراکوی حرفه ای 
و تجاری، محصول جامعه پرجنب و جوش، مستحکم و تجارت 
پیشه ای است که در شهرهای بزرگ کیوتو، اوزاکا و ادو)توکیو(، 
تحت حکومت بیگانه ستیز شوگان های پی در پی توکوگاوا شکوفا 
گشت )براندون، 347،1388(. از نظر موضوعات مورد عالقه 
این جامعه جدید دیگر تناسبی با نمایش هایی چون نمایش نو 
نداشت زیرا مردم اینک به لذت های زود گذر در مکان هایی چون 
با  البته عشرتکده ها  و  تماشاخانه ها، رستوران ها، چایخانه ها 
حضور بازیگران و بذله گویان و سامورایی های هرزه عالقه مند 
بودند. موضوعاتی که به درون مایه های جدیدی می پرداخت. 

ارتباط وظیفة اجتماعی و تعهد اخالقی با مرگ خود خواسته
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تماشاخانه  ها و بخصوص نمایش های عروسکی، موضوع کار 
خود را از چیزهایی می گرفتند که خوشایند مردم شهرنشین 
بود. برخورد میان وفاداری فئودالی و تمایل های شخصی- از 
نوع خاص ژاپن توکوگاوایی که محل وقوع آن در ردة باالی 
اجتماع قرار داشت - برخورد با سرنوشت، خوب یا بد، برخورد 
Beas-  ... و  ها  معشوقه  فقیر،  مزدبگیران  و  غنی  )بازرگانان 

برخالف  بورژوایی،  تراژدی های  این  واقع  در   .)ley,1963,15

آنچه ممکن است تصور شود، نمایش هایی درباره سرنوشت 
اجتناب ناپذیر و یا درباره تیره روزی های مردمان فقیر نیستند 
... این اسارت و بندگی وحشیانه و سخت، ناشی از تعصبات و 
اخالق و رسوم اجتماعی خشک و آمرانه آن دوره است که اثر 
مرگبار آن با ضعف ها و رذالت های افراد بشر مضاعف می شود 
)شائفنر، 281،1383(. چیکاماتسو که  به زیبایی تنش های موجود 
 Gordon( می کرد  بیان  را  توکوگاوایی  جامعه  و  تفکرات  در 
نام  به  نوشت  نمایشنامه ای   ،1703 در  2003,40,(، سرانجام 

»سونه زاکی – شینجو« »خودکشی دوگانه در سونه زاکی« 
که کاماًل تازگی داشت و نشان دهنده چرخشی قطعی در حرفه 
نمایشنامه نویسی و تاریخ تئاتر ژاپن بود)شائفنر،280،1383(. 
یک  از  وظیفه  بین  برخورد  نشان دهنده  اغلب  او  کارهای 
برابر  در  ری  گی  است،  دیگر  طرف  از  احساس  و  طرف 
شامل  همچنین  او   کارهای   .  )Gordon, 2003, 40( نینجو 
 Gordon,( بود  داخلی  قتل های  همچون  کننده  رسوا  اتفاقات 
40 ,2003 (. این نمایشنامه آغازی بود برای نمایش تغییرات 

بود.  دادن  رخ  حال  در  نویسی  درام  عرصه  در  که  بزرگی 
سلسله نمایش های خودکشی عاشقانه-  خودکشی عاشقانه 
به   ... و  زنان  معبد  در  عاشقانه  خودکشی  و  جیما  آمی  در 
زودی تاثیر قطعی جامعه توکوگاوایی را به نمایش می گذارد. 
خودکشی دوگانه سونه زاکی، یک عمل متفرقه فاجعه آمیز را 
به صحنه می برد. خودکشی دو دلداده، یک مستخدم بازرگان 
و یک روسپی مجلله، که قیودات اجتماعی آنها را از هم جدا 
...  به دنبال آن بیست و سه سوا - مونوی  دیگر  می کرد. 
یعنی نمایشنامه های حوادث روز و یا بهتر بگوییم صحنه هایی 
از زندگی خصوصی نوشته شد که گاه طی چند روز تنظیم 
می شد و چند هفته پس از حادثه در معرض تماشای عموم 
قرار می گرفت. این نمایش ها محتوم و مستندی از یک جنایت، 
یک خودکشی، یک جنجال که در اخبار روزمره شهر گزارش 

می شد )شائفنر، 281،1383(. 

جامعه توکوگاوایی در درون آثار 
دراماتیک

نظام فئودالی و سیاست انزوا، اندیشه مذهبی، رشد اقتصادی 
... در متون نمایشی دوران  طبقه جدید و فقر سامورایی ها و 
وضعیت  اصلی  شاخصه  دارد.  جدی  انعکاسی  توکوگاوایی 
اجتماعی، سیاسی، مذهبی و اقتصادی دوران توکوگاوایی در 
دو طبقه بازرگان و سامورایی در ادبیات نمایشی چشمگیرتر 

است. چنان که تعارضات فراوانی پیش روی این دو طبقه در 
درون اجتماع قرار دارد. هر دو گروه نمایشی؛ سامورایی ها و 
بازرگانان، در ادبیات نمایشی برای حل تعارض راه حل مشترکی 
را برمی گزینند. این انتخاب در متن نمایشی، برخاسته از واقعیتی 
تاریخی در متن زندگی مردم در دوران توکوگاوایی است. هردو 
نقش  توکوگاوایی  درام  در  بازرگانان،  و  سامورایی ها  گروه، 
جدی را بازی می کنند. زیرا رابطه محکمی با ادبیات نمایشی و 
نمایشنامه نویسان دارند. بدین لحاظ که اولی پاسدار ارزش های 
سنتی است و دومی وضعیت اقتصادی را تحت کنترل درآورده 
است. صد البته که  تعارض های  میان این طبقات، برای مخاطبان 

و تولید کنندگان نمایش جذاب و دیدنی است. 

طرح مسئله

مرگ خود خواسته برای حفظ  وظیفة اجتماعی و تعهد 
اخالقی در نمایشنامه ها

1- سپ پوکو برای حفظ  بوشیدو  در نمایشنامه کانادهن 
چوشینگورا  

هاگاکوره )1371(، با این جمله آغاز می شود: چنین یافته ام که 
طریقت سامورایی مرگ است. آنجا که میان ُمردن و زنده ماندن 
سرگردان باشی، بی درنگ مرگ را برگزین. امیر نائوشیگه گفت: 
»طریقت سامورایی، یا بوشیدو، همانا تن سپردن به مرگ است« 
)تومو،1371، 148(. سپ پوکو برآیند همین نگاه خاصی است که 
سامورایی به مرگ دارد. از نظر ما، هاگاکوره مرجعی برای اعمال 
سامورایی های نمایشنامه کانادهن چوشینگورا است. بدین ترتیب 
که انگیزه های قدرتمند در پس هر رفتار سامورایی ها، باعث تحرک 
نمایشنامه شده است. از دیدگاه یک سامورایی، مرگ در میدان 
کارزار و نیز خودکشی برای زدودن ننگ و نگهداشتن نام یا َرستن 
از چنبر بی تصمیمی و رهاشدن از بیهودگی زندگی، کاری ستوده 
است. از این منظر، مهم ترین عامل ارتباط میان بافت جامعه و متن 
نمایشی، همانا کنش مندی اعمال اجتماعی است. نگاه دراماتیک به 
اعمال درون نمایشنامه ،همانا دقت در شکل و ساختار ارائه اعمال 
در جامعه توکوگاوایی است که به مخاطب باز گردانده شده است.

  اندیشه مرگ و مرگ خودخواسته درکتاب هاکاگوره:  طریقت 
به مرگ است)تومو،1371،  یا بوشیدو، تن سپردن  سامورایی 
148(. اندیشه هاکاگوره در مورد مرگ در سراسر این رساله 
همواره در پیوندی با شرافت و منش یک سامورایی خود را بیان 
می کند: روز را  با اندیشه مرگ آغاز کن. مرگ را همیشه و هر 
روز باید در اندیشه داشت )همان،185(. همیشه باید مرگ را در 
دل داشت )همان،106(. و آنگاه  هم که ما را از پایگاه سامورایی 
برکنار کنند، یا به مرگ یا خودکشی وادارند، آن را راهی دیگر برای 
خدمت با جان و دل به امیر  شناسیم )همان، 125(. سامورایی باید 
که همه چیز را در راهِ آیین خود که مرگ است، بگذارد. ... آنچه 
که  سامورایی را باید: عشق و شوق مرگ است)همان،46(. آنچه  
مرگ را در چشم  سامورایی  آسان می کند و او را بی پروای مرگ 

می دارد، بوشیدو است که با جان و روح او سرشته است. 
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وفاداری در طبقه سامورایی
چونه تومو در هاگاکوره از چهارمیثاق که سلحشور باید 
بر آنها استوار باشد، سوگند نخستین را وفاداربودن به طریقت 
سامورایی می داند )تومو،52،1371(. هرگز در دنبال کردن بوشیدو 
از دیگران بازنمانم )همان، 126(. هاگاکوره  مهم ترین وظیفه بوشی 
سامورایی را وفاداری می داند: بنیاد خدمت سامورایی، بر روی 

هم، سرسپردن در راه امیر است )همان،60(.
 نمایشنامه چوشینگورا نیز با این عبارت آغاز می شود: وچنین 
دلیری  و  وفاداری  است  صلح  در  که  کشوری  روزگار  است 
سربازان شایسته اش پنهان می ماند، اما ستارگان حتا اگر در روز 
به چشم نیایند، در شب، پراکنده بر بام آسمان، خود را خواهند 

نمود. 
واکاسانوسوکه: هونزو از شما می خواهم که سوگند)وفاداری( 
یاد کنید آنچه را که می گویم، هر آنچه باشد موبه مو اجرا کنید و 

نکوشید تا مرا از آن منصرف سازید)ایزومو، صحنه دوم(.
کامپئی: ... اما اگر از مرگ من خبردار شود و دست از خدمت 
بکشد، مثل این خواهد بود که نسبت به سرورمان پیمان شکنی 

کرده باشد)ایزومو، صحنه هفتم(.

تعهد اخالقی در طبقه سامورایی
هر سامورایی ... درهر پایه که باشد، باید آداب و اصول کار 

این امارت را، .... خوب بیاموزد)تومو، 121،1371(. 
علت دومین خودکشی در نمایشنامه کانادهن چوشینگورا در 
پرده ششم، تعهد اخالقی است که کامپئی مسئول جان ارباب در 
انجام وظیفه خود کوتاهی کرده است: کامپئی چنان مستاصل 
می شود که راهی جز سپ پوکو برای بازگشت شرافت اش یا به 

عبارتی بوشیدو اش ندارد.
راوی: اشک چشمان تیزبینش را تار می کند. کامپئی، که یارای 
شنیدن این دلیل ها و پرسش های سمج را ندارد، کیمونویش را 
از شانه اش به پایین سر می دهد، دشنه اش را می کشد و در آنی 

تیغه ی آن را در شکمش فرو می برد.
کامپئی: من از این که در چنین وضع خفت باری در برابر شما 
قرار دارم شرمسارم.  من تصمیم گرفته بودم که اگر درخواست 

مرا نپذیرید دست به سپوکو بزنم... 
ئوهاتسو: من می دانم، می دانم. مهم نیست که چقدر عمر می کند 
چون عاقبت همه به یک جا می رسند ولی تنها مرگ می تواند 

رسوایی را پاک کند)چیکامتسو، مجلس دوم(.
هونرو: یک سامورایی اگر سخن نسنجیده ای بگوید ، باید جان 
خود را به غرامت آن بپردازد – حتا اگر این فقط یک کلمه، یا صرفًا 

یک نیم کلمه باشد )ایزومو16 ، صحنه دوم(.

کاتاکی اوچی » کین خواهی« در طبقه سامورایی
به  و  دیده  ناشایستی  و  خواری  کسی  از  که  سلحشوری 
کین جویی برنخاسته بود، آبرویش را باخته است. راه درست 
کین کشیدن آن است که راست به سوی دشمن پیش بروی و با 
او بجنگی تا آنکه به زخم شمشیر از پای درافتی. سامورایی که 

پیکار جوید، اگر هم بمیرد، هرگز شرمش نباشد)تومو،137،1371(. 
کاتاکی اوچی، در مفهوم دقیق، انتقام و تالفی دانسته مرگ با مرگ 

بود. در میان سامورایی ها کین کِشی از ارزش های واالست. 
هنگان: ... از همان زمان که بر او زخم زدم، برای این کار آماده 
شده ام تنها تاسف من این است که کاکوگاوا هونزو مرا گرفت و 
نگذاشت تا مورونائو را به هالکت برسانم.. .. سوگند می خورم 
که تا آن زمان که انتقام من گرفته نشده است، بارها و بارها زاده 

شوم و بمیرم)ایزومو، صحنه چهارم(.
هونزو: چنان با درایت و حوصله برای کین جویی ستمی که 
بر سرورتان رفت نقشه ای ریخته اید که حتا برای گمراه کردن 

دشمنانتان ...
یورانوسوکه: ما مالزمان انیا هنگان هستیم چهل اندی از ما 

برای  کین جویی  سرورمان می جنگیم.

2- شینجو برای گی ری در نمایشنامة کانادهن چوشینگورا و 
خودکشی عاشقانه در سونه زاکی 

شینجو برای گی ری در طبقه بازرگان17
طبق متون نمایشی و اسناد تاریخی این دوران؛ چیکاماتسو 
دلداده گان دوران  تاثیر جریان های خودکشی  که سخت تحت 
خویش است.  دوره ای از آثار خود را به این پدیده قابل پذیرش 
دوران خود اختصاص می دهد و اتفاقاً نام آنها را متاثر از این 
پدیده شینجو می گذارد که نمایانگر درون مایه اثر او نیز محسوب 
می شود. توکوبی شکست خورده عالقه ای به ازدواج اجباری ندارد. 
بنابراین مجبور است پولی را که نامادریش گرفته فوراً بازگرداند. 
این وضعیت نامناسب با دزدیده شدن پولش توسط یک حقه باز 
کامل می شود. از طرف دیگرعموی توکوبی او را به خاطرنیت  
ازدواج  با زنی که در »چایخانه تمما« مشغول کار است، تحقیر 
می کند. این وضعیت نامناسب هرگز اجازه ازدواج شرافتمندانه را 
به توکوبی و ئوهاتسو نخواهد داد بنابراین آن دو تصمیم می گیرند 

که خودکشی عاشقانه صورت دهند.
توکوبی: من قربانی یک حقة ماهرانه شدم که حتما شنیده ای هر 
قدر بیشتر بایستم وضعم بدتر می شود... من نمی توانم تا شب زنده 
بمانم من تصمیم خودم را برای این کار گرفته ام )چیکاماتسو18 ، 

مجلس نخست(.
حاال  ندارد.  مدرکی  او  اما  زدی،  حقه  او  به  تو  ئوهاتسو...: 
که  او بشنوم  از  دارم  آرزو  ندارد.  توکوبی چاره ای جز مرگ 
می خواهد خودش را بکشد. ...  تنها مرگ می تواند رسوایی را پاک 

کند)چیکاماتسو18،  مجلس دوم(.
ئوهاتسو: ... هرچه می خواهد بشود، من با توکوبی می میرم.  

من با او می میرم )چیکاماتسو، مجلس دوم(.
ئوهاتسو: گمان می کنم که اول من خواهم مرد. آرزو دارم 

مرده بودم) چیکاماتسو، مجلس سوم(.
گفت...  گریان  دختر   ... بگیری؟  زنی  به  مرا  نمی توانی  چرا 
مرا  می خواهی  تو  کنم.   فراموش  را  تو  نمی توانم  هرگز  من 
برانی و بروی؟ من نخواهم گذاشت. مرا با دستهایت بگیر و 

ارتباط وظیفة اجتماعی و تعهد اخالقی با مرگ خود خواسته
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بکش)چیکاماتسو، مجلس سوم(.
بدرود ای جهان، بدرود ای شب، ما که راه مرگ را می سپریم  

به چه مانندیم )چیکاماتسو، مجلس سوم(.
ئوهاتسو: بیش از این صحبت کردن چه فایده ای دارد؟ مرا 

بکش؛ زود مرا بکش! )چیکاماتسو، مجلس سوم(.
ئوهاتسو: ... تنها مرگ می تواند رسوایی را پاک کند)چیکاماتسو، 

مجلس دوم(.

در نمایشنامة چوشینگورا تنها مشارکت بازرگان در کین 
خواهی ارباب، حفظ اسرار سامورایی هاست.

گیهئی: حتی عشق پدر- فرزندی نمی تواند مرا وادار به اقرار 
چیزی بکند که نمی دانم ... پسرم را پیش چشمانم بکشید ... کار یک 

تاجر این است که همه چیز بفروشد)ایزومو، صحنه دهم(.
داستانگو: تیغ را در گلوی خویش فرو می برد و می گرداند 

)چیکاماتسو، مجلس سوم(.

ظهور نویسندگان جدید و تقریباً نابغه در این دوران، محصول 
جامعة در حال نوسان و بسیار دراماتیک توکوگاوایی است. این 
جامعه اجازه تولید و بروز آثار نمایشی درخشانی را به این 
نویسندگان می دهد. چنانکه مفهوم  »هنرمند نابغه« در این دوره 

قابل بحث است. 
نمایشنامه نویسان این دوره از موضوعاتی واقعی و تاریخی  
برای نگارش نمایشنامه های تخیلی و دراماتیک استفاده می کردند. 
آنان متاثر از جامعه؛ داستان، شخصیت و کنش های اجتماعی 
طبقات خاصی را بازتاب می دهند. به عنوان مثال می توان به پیرنگ 
پیچیده نمایشنامه کانادهن چوشینگورا که برآمده از کشمکشی 
کنفوسیوسی بین وظیفه)گی ری( و شفقت بشری)نین جو( این 
داستان واقعی است، اشاره کرد که بازتاب طبقات سامورایی ها و 
بازرگانان است. بنابراین سامورایی ها و بازرگانان و البته گیشاها 

به عنوان اشخاصی موثر به درون متن نمایشی ورود می یابند.
خودکشی سامورایی برخاسته، از موقعیتی است که طبقه اش 
برای او ایجاب می نماید. موقعیتی که به عواملی چون وفاداری 
به ارباب، شرف جنگاوری و البته اعتقاد مذهبی وابسته است؛ 
در مقابل، اما برای یک تاجر یا یک شهروند توکوگاوایی ارزش 
اجتماعی است که او را به این سمت هدایت می کند. ارزشی وام 
گرفته از طبقه بانفوذ قبل از دوران توکوگاوایی یعنی سامورایی ها 
که اتفاقاً، این ارزش اجتماعی از همان عوامل مشترکی سیراب 
می شود. به نظر می رسد با وجود تفاوت های منطقی در انگیزه 
مرگ در این نمایشنامه ها ریشه مشترکی، این عمل نمایشی یا به 
عبارتی کنش درون نمایشنامه  را به جامعه توکوگاوایی می رساند.

طبقه  از  اجتماعی  قدرت  مظهر  که  توکوگاوایی  دوران  در 
سامورایی ها به طبقه بازرگانان منتقل می شود. اندیشه  جدیدی 
براساس سالیق و خواسته های طبقه بازرگان نیز شکل می گیرد. 
خودکشی به عنوان آخرین راه حل، یا حداقل به عنوان راه حلی 
جدی، درهر دو نمایشنامه که گاهی نماینده طیف وسیعی از 

نمایشنامه های این  دوران محسوب می شوند، دیده می شود.
هم سامورایی های کانادهن چوشینگورا که می خواهند شرافت 

نتیجه
ارباب شان را بازگردانند و انتقام بگیرند و هم توکوبی جوانی که 
نمی تواند میان خویشتن و چیزی که اجتماع از او می خواهد، دست 
به انتخاب بزند هر دو تن به مرگ خودخواسته می سپارند. هر دو 
خودکشی را راه حلی قطعی می دانند تا به هدف خویش برسند.

هرچند انگیزه این مرگ خودخواسته برای هردو گروه یکسان 
نیست، اما به هر حال تبدیل به راه  حلی دراماتیک شده است.  

به لحاظ مذهبی سپ پوکو برای بوشیدو برخاسته از یک رابطه 
تبعیت است در صورتی که شینجی برای گی ری برخاسته از 
رابطه تقابل است، یعنی مرگ خودخواسته در طبقه سامورایی 
برخاسته از ارتباط میان باالتر و پایین تر، و قانون عمومی تبعیت 
زیردست نسبت به باالدست است در حالی که  مرگ خودخواسته 
عاشقانه در طبقه بازرگان نیز در تبعیت از قوانین جامعه صورت 

می گیرد.
خودکشی های درون اجتماع، برخواسته از یک فرهنگ نظامی 
خاص سامورایی است که در روند تغییرات گسترده اجتماعی در 
ژاپن دوران توکوگاوا، آرام و آهسته به عملی ارزشمند در جامعه 
تبدیل می شود. نفوذ ارزش های سامورایی ها در میان تجار برای 
کسب حیثیت اجتماعی و تعهد اخالقی است. چنانکه خواستاران 
حیثیت اجتماعی برای نمایش کسب و نگهداری شرافت خویش، 
همچون سامورایی تا پای مرگ نیز پیش می روند. این مسئله در هر 
دو نمایشنامه به عنوان راه حلی دراماتیک به کار گرفته شده است. 
کافی است نظری بر رفتار تاجر نمایشنامه کانادهن چوشینگورا 
بیاندازیم که هیچ چیز برایش اهمیتی باالتر از تعهدش نسبت به 
نمایشنامه ها،  درون  خودکشی  تنوع  ندارد.  درگذشته اش  امیر 

برخاسته از تنوع خودکشی های واقعی این دوران است.
به نظر می رسد مهم ترین نتیجه این مقاله در چالش میان 
ادبیات نمایشی و جامع، مسئله برخورد با خشونت است. خشونت 
موجود در درون جامعه توکوگاوایی توسط ادبیات نمایشی تبدیل 
به یک تظاهر نمایشی در نمایشنامه شده است. چنان که به عنوان 
راه حلی دراماتیک برای حل برخی از مسائل نمایشنامه کاربرد پیدا 

کرده است.
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پی نوشت ها

.)Tokogava  Period( :1  دوران توکوگاوا
 Kanadehon( چوشینگورا  کانادهن  وفادار:  مالزمان  گنجینه   2
Chushingura(. خالصه نمایشنامه کانادهن چوشینگورا؛ امیر محلی 
در پی درگیری با یکی از مقامات برجسته به ناحق، امر به خودکشی 
می شود و امالکش مصادره و سامورایی های او همه آواره می شوند. 
سامورایی های او که بی گناهی ارباب و مرگ او رنجشان می دهد، در 

نهایت انتقام ارباب خود را می گیرند و همگی در پایان خودکشی می کنند.
3 خودکشی: ) Suicide( دورکیم در کتابش ''خودکشی'' چهار نوع 
و  ناهنجارانه  دوستانه،  نوع  خودخواهانه،  می کند:  طرح  را  خودکشی 
تقدیرگرایانه؛ انواع خودکشی را مرتبط با میزان یکپارچگی افراد با جامعه 

می داند) برگرفته از دیلینی، 150(. 
.)Bunraku( :4  بونراکو
 .)Kabuki( :5  کابوکی

.) Shogun( :6  فرماندهان نظامی: شوگون
.)Samurai(7  جنگاور: سامورایی

8  سپ پو کو )Seppuku( بیرون آوردن امعاء و احشاء.
.)Bushido ( :9  بوشیدو

 .)Shinju Mono(10  خودکشی های دلباختگان: شینجو مونو
اولین  شینجو(،  سونزاکی)سونزاکی  در  دلباختگان  خودکشی های 
اثر در زمینه نوع جدید ادبی نمایش های خانوادگی)سوا مونو( شاهکار 
چیکاماتسو مونزایمون است که بر کشمکش های بین احساسات بشری و 

محدودیت ها و اجبارهای جامعه دوران توکوگاوا تاکید یافته است.
.)Giri( :11  وظایف اجتماعی: گیری

.)Ninjo(12  احساسات بشری: نینجو
.)Shinju ( :13  شینجو

14  خالصه نمایشنامه خودکشی عاشقانه در سونه زاکی؛ توکوبی 
جوان که عاشق زنی از چایخانه تمما است به خاطر بدهی و ... نمی تواند به 

دختر دلخواه خود برسد پس به همراه او خودکشی می کند.
15  در سال های آغازین قرن18میالدی یعنی 1716، یک سامورایی 
وفادار؛ یاماموتو تسویه که به دستور ارباب، پس از مرگ ارباب همچنان 
زنده بود به نگارش کتابی در مورد مرامنامه سامورایی ها پرداخت این 
کتاب هاگاکوره -به معنای پوشیده در برگ ها- نام دارد که منبع عمده 

شناخت راه و رسم سامورایی ها محسوب می شود.
  Miyoshi( )Takeda Izumo(، میوشی شوراکو:  ایزومو:  تاکدا   16

.) Namiki Senryu( :و نامیکی سنریو )Shoraku

17  طبقات بازرگان: ماچی شو)Machishu ( و  طبقات بازرگان پایین 
.)Chonin(تر:چونین

.)Chikamatsu Monzaemon( :18  چیکاماتسو مونزایمون
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