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Extended Abstract
Introduction
The reasons for the success of the Meiji elite (1868-1912) in coursing the
trajectory of modernization in comparison with their counterparts in the Qajar
era (1789-1925), has long been in the spotlight of Iranians and some aspects of it
have been studied. In particular, following the confrontation of these two
societies with the West in the nineteenth century, eclectic cultural patterns
emerged from the integration of their native civilization with Western culture.
Applying the “the Civilizing Process” idea by Norbert Elias (1897-1990), this
study tries to explain the elite's attempts to present civilized behavior in the
public sphere by representing their perceived image of rationality and the
modern individual, their reaction to the challenges posed by the process of
modernization simultaneously with the preservation of traditions, and the mental
tensions created between the rational and emotional aspects of the individual and
the strategies adopted to overcome such a dilemma.
The differences between the current societies of Iran and Japan in adopting a
clear and transparent approach to cultural relations with Western civilization can
be due to their different historical approach in dealing with Western cultures. It
is therefore important to reveal aspects of this historical experience from a lesserstudied perspective.
The historical experiences can be a beacon of the future when its various aspects
are explored. Examining shared experiences with different outcomes doubles the
need to do so. Clarifying possible historical mistakes by applying relatively
different theories can at least prevent the repetition of future mistakes.
Theoretical Framework
In Norbert Elias's “the Civilizing Process” theory, the concept of process shows
that modernity is not transient, fleeting and finite, rather depends on various
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causes. Elias interprets the correspondence between the monopoly of power by
the state on the one hand and self-control and the control of the natural instincts
and behaviors of the body on the other as “civilization” (Elias, 2000: 118) and
calls the historical background of the modern individual of the contemporary
western society, the civilizing process. This article focuses on the second aspect,
which is a complex sociological-psychological issue.
Three important aspects of Elias' analysis can be found in the work of the “the
Court Society”; identifying royal and aristocratic courts as key social units in the
emergence of bourgeois and capitalist societies, the precedence and depth of
“courtly rationality” over Weberian's instrumental-legal rationality, as well as the
identification of special mechanisms of social power and distinction which still
exist in contemporary relations and social life (Van Krieken, 2005: 81-82).
According to Weber the spread of rationality and in Elias’s viewpoint the selfcontrol would eventuate in civilization. On the other hand, unlike the bourgeois
world of profession, where social influence in the professional and public
spheres was determined, in court life there was no distinction between the private
and public spheres, and the courtier's behavior at any moment could lead to
his/her success or failure and determine his/her status in society (Elias, 1969:
115). In court society, there was always a tension between the principle of
rationality and the principle of credibility and authenticity, as well as the
expression of real emotional temperament and its management in pursuit of longterm goals and maximizing power and credibility (Van Krieken, 2005: 86). This
challenge, and in fact the emergence of tension between the rational and
emotional aspects, which in the civilizing process of the individual suffered
psychological pressures, is one of the important and key points of the present
discussion.
The Main Question, Hypothesis and Methodology
The hypothesis of the present study is that the emergence of tension between the
rational and emotional aspects, which puts the individual under psychological
pressure in the civilizing process, has occupied the elites and pioneers of
modernity in Iran and Japan alike. Since it was not accepted by the modernist
elite to find harbor in tradition, private and interior spheres may have seemed a
good place to escape the stress.
Trying to explain how the elites and intellectuals of Iran and Japan reacted in
presenting a model for reducing the side effects and pressures caused by cultural
eclecticism in a critical and crucial historical period is one of the aims of this
research. The aforementioned hypothesis can be proposed in view of the main
question that in the tension caused by the dichotomy between the presentation of
civilized and rational behavior in the formal sphere and the emotional aspect of
the individual, what countermeasures were taken by the elite and intellectuals of
Qajar and Meiji societies to reduce anxiety and mental anguish? Answering this
question requires an answer to such questions: What was the perception of the
Iranian and Japanese elites of the civilized individual in Western culture? And
how did they try to represent it in the public sphere by presenting civilized
behavior?
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This study is a developmental research with a descriptive-analytical approach.
Causal analysis here is based on historical data at the level of two units of
analysis (Qajar and Meiji societies) and with a differential view based on the
comparative-historical method, which according to Charles Tilly is the
intersection of history and sociology (Seyyed Emami, 1391 (2012): 401-410).
Elias's theory, which has an interpretive approach to the civilizing process of the
West, is the basis of analysis in this study.
Indices of Sheltering Emotions versus Modern Rational Forces
Focusing on the conflict between the rational and emotional aspects, three
indicators have been identified in analyzing the civilized behavior of the elites of
the two societies. In addition to the etiquette that Elias adduced in the study of
the civilizing process, the two material elements of dress as well as the home
(interior) were chosen as necessities of life which are the subject of material
culture studies and mentioned in Japanese expression “I-Shoku-Jū” (clothing,
food and housing) (Hanley, 1986: 448).
Conclusion
By applying Elias's theory of “the Civilizing Process” in presenting the
background of the Western modern man formation, it can be said that the
inseparable rational and emotional aspects of the individual are two sides of the
same coin. From a psychological point of view, the natural instincts of the
individual (according to Freud) is an internal matter that primarily appears at the
micro level and in the private sphere and the control of these instincts or
emotions in the words of Elias, from a sociological perspective resulting from
the formation of the absolute state and the interaction of the individual in social
networks as an external matter at the macro level, in the public sphere and in the
form of social norms leads to internalization of the individual’s self-control in
social relations and is displayed in an image of a civilized individual. The elites
of these societies also tried to be the pioneers of representing this figure by
presenting civilized behavior.
Looking at the general issue of the research and according to the documents
mentioned, Iranian Qajar and Japanese Meiji societies were preoccupied with the
same fundamental issues in the face of modernity. Confusion and tolerance of
mental stress were the elite’s common challenge in representing civilized and
rational images in the public sphere. The important point in this regard was the
difference in the underlying culture and consequently a kind of tolerance that led
one to adapt to the spirit of modernity in the public sphere and the other to
conflict with modernity; as it seems, some of the same initial problems and
obstacles are still present. The gradual influence of Western culture and the lack
of comprehensive involvement of the Qajar government in this process, as well
as the difference in elite approach to Western culture, were clearly different from
the alignment of the modern government and the Japanese elite in the Meiji
period, which paved the way for a swift wave of adoption and establishment of
modern institutions in this country. Of course, as some considerations from
Islamic-Iranian teachings, the opposition of Japanese conservative nationalists
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also drew more attention to indigenous tradition and integrative adaptation.
Considering the three indicators of reflection of identity and past in the path of
contemporaneity with the world (modernity), this study tries to show how the
interior space of the house, the type of attire and appearance, and manner of
politeness and etiquette (such as, the unlawfulness of nudity and the separation
of Mahram and non-Mahram) in Qajar era provoked resistance to modernization
with less examples in the evolving society of Japan. The relatively uniform
position of the elites, and the clear goals and planning of the Japanese
government, led to define a modern national identity commensurate with
modernity and flexible, eclectic, and dualistic cultural patterns and by adopting
an expedient and dramatic approach to achieving the goals of revising the
unequal treaties and being on par with Western powers, adhered to the Japanese
motto of being Japanese at home and modern in public space and at work.
Eventually, it became apparent that the tendency toward rationality on the path to
progress intersected with the historical tendency toward emotions and feelings
and instincts. Hence, the presentation of rational behavior in the public sphere,
contrary to the psychological characteristics of the individual, has been and is
tense, even in the West itself. Finding shelter in the private spaces was the best
countermeasure of the elite because the ill-defined cultural demarcations and
definitions in these places made the individual feel more comfortable and
relaxed. Certain cases of suicide among the intellectuals of the two societies,
such as Mishima Yukio or Sadegh Hedayat, may be due to the intolerance of
these pressures and the subject of future research from this perspective.
Keywords: Civilizing process, Elite, Qajar, Meiji, Norbert Elias
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چکیده
پیامد رویارویی جوامع قاجار و ِمیجی با تمدن غرب در سدد ودوهد ،ت تیدوی
قالب،ای فر،نگی دوگاوه و التقاطی متشیل اه عناصر بومی و فروگی بود .وخبگان
ای جوامع ویز برپایۀ دریافت خود اه ویژگی،ای فرد مدرنت تدش رردودد تدا بدا
ومایش وماد،ای تمددن جدیدد در هوددگی روهمدرفت رفتدار متمدواودهای در حدوه
عمومی اه خود بهومایش بگذارود .تبدیل ،نجار،ای مدوی خویشت داری به رنش
مسلط اجتماعی در حوه عمومی بدا تیدوی دولت،دای مللقدۀ غربدی و راوددن
رفتار،ای طبیعی و عاطفی به حری خصوصیت ُمراد الیاس اه عقشویشدن فرد در
جوامع معاصر غربی بود و او روشید تا در قالدب ورریدۀ «فرایندد متمددن شددن»
پیشینۀ تاریخی آن را تبیی رند .با توجده بده ا،میدت تجدارب تداریخیت پدژو،ش
حاضر میروشد تا در قالب پرسش بزرگتر و دیرینهای چون علل وارامی و توفیق
ایران و ژاپ در فرایند ووساهیت به ای پرسش پاسخ د،د ره در تعارض میان وجوف
عاطفی فرد و تحیر و تنش،ای روحی واشی اه آنت وخبگان
جداییواپذیر عقشوی و
ِ
ایدد جوامددع چدده را،یدداری یافتندددت بددا راربسددت ورریددۀ الیدداس و رو
تلبیقیدد تاریخیت تش شدف است تا با بررسدی و تحلیدل اطشعداا تداریخی و
سنجش شاخص،ایی چون جامهت خاوهت و ادبووزارت در هودگی وخبگدانت پنداف
بردن به حوهف،ای خصوصی بهعنوان رافحل احتمالی برای تسیی فشدار،ا تبیدی
شود.
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مقدمه
دربار سرآغاه مدرویته در رشور،ای غربیت بحث،ای دامنه داری وجود دارد؛ اما ویمۀ دوم قدرن
ووهد ،را میتوان سرآغاهی برای گذار بهسوی تجدد در ایران و ژاپ داوست .مسدللۀ رلدی اید

پژو،شت علل رامیابی وخبگان ِمیجی )1912-1868( 1در پیمودن مسیر ووساهی در قیاس بدا
وارامی وسبی ،متایاوشان در عصر قاجار ( )1789-1925است؛ اهای روت ذرر ای چندد سدلر

بهمثابه ترسی را،نمای عمل در آیندف ضروری اسدت :یید ت داشدت افدق و آرمدان و بدهتعبیری
آیندفای برای پیشرفت؛ پس ای آیندف است ره چراغ را،نمای گذشته است .دومت گذشدتۀ برخدی
جوامع در گذار به جهان مدرن و تحقق پیشرفت میتواود چراغ را،نمای مدا بدرای آینددف باشدد.
سومت برای وماودن میان آن گذشته و رفت به آیندف باید به سرآغاه توجده داشدت؛ گدویی اه آغداه
تارنونت برخی اه مواوعت سد راف وهادینه شدن مدرویته بودفاود.
 .1چارچوب نظری پژوهش
2
اا دو اودیشدمند پدیش اه خدودت یعندی مدارس وبدر
اهآوجاره نوربرت الیاس بدر بنیداد تفیدر ِ

3

( )1920و هیگمووددد فرویددد)1939( 4ت پرسددش دربددار همیندده،ا و وشدداوه،ای اجتمدداعی و
روانشناختی گذار به مدرویته را ملرح رردف استت در ای مقاله با تمررز بر آرای اوت آن رامیدابی
و وارامی را بهبحث میگذاری  .الیاس اه «فرایند متمدن شدن »5سخ میگوید .مفهدوم فرایندد

وشان می د،د ره مدرویته و پیشرفتت امری مقلعیت هودگذرت و تمامشدوی ویست؛ بلیه وابسدته
به علل مختلفی است .الیداس اه وجدود تندامر میدان اوحصدار هور توسدط دولدت اهیکسدو و
خویشددت داری (ردد وفس) و رنتددرغ غرایددز و رفتار،ددای طبیعددی بدددن اهسددویدیگرت بدده
«متمدنشدن» تعبیر میرند (الیاست  )118 :2000و پیشینۀ تاریخی شدیلگیری خدود ِادراری

6

مدرن جوامع معاصر غربی را فرایند متمدن شدن میوامد .ای مقاله بیشتر بدر جنبدۀ دومت
اه فرد ِ
یعنی مسللۀ در ،آمیختۀ جامعهشناسیدروانشناسی تمررز دارد؛ اهاید روت بده مسدللۀ قددرا و
1. Meiji/ 明治
2. Norbert Elias
3. Max Weber
4. Sigmund Freud
5. The Civilizing Process
6. Self-Perception

علی گلمحمدی /نزاکت ،جامه ،و خانۀ نخبگان در آغاز پیوستن به مدرنیته؛ بررسی تطبیقی ایران قاجاری و ژاپن ِمی جی
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دولت متمررز و اوحصار راربسدت هور رده اه آن اقتددار سیاسدی و مشدروعیت سیاسدی وتیجده
میشودت ومیپرداهد.
درحالیره فرویدت ویروی محررۀ توسعۀ فر،نگی را دریغ داشت ارضای ویاه،ای غریزی و
ِ
الزاماا اجتماعی میداوست (فرویددت )21 :1382ت الیداس بدهجای تمرردز ِصدرب بدر غرایدزت
،موارف آن را به عواط و احساساا پیوود می د،د تا آن را اه معندای بیولدوژییش متمدایز رندد

(ماسو1ت  .)72 :1995فرایند «عقشویشدن» ِو بر ویز اگرچه بدا فرایندد «متمددن شددن» الیداس
تشابه دارد ِ(ترور2ت )246-247 :2004ت اما ای تشابه جامعهشناختیت تفاوا روییدرد الیداس

به تمددن و عقشویشددن ِو بدری را اه وردر دور ومدیداردِ .و بدرت گسدتر عقشویدت و الیداست

خویشت داری (ر وفس) را منتج به تمدن میداوستند .افزونبدرای ت بدرخشب دویدای حرفدهای
بورژواهی ره وفوذ اجتماعی در حوه حرفهای و عمومی تعیی میشدت در هودگی درباریت میان
عمومی افراد تمایزی وجود وداشت و رفتار فرد دربداری در ،در لحرده
حوه خصوصی و حوه
ِ

می تواوست شیست و رامیابی او را رقد هدف و جایگدا،ش در اجتمداا را تعیدی رندد (الیداست
 .)115 :1969در جامعۀ درباریت ،موارف میان اصل عقشویت و اصدل اعتبدار و اصدیل بدودن و

عاطفی واقعی و مدیریت آن در راستای پیگیری ا،دداب بلندمددا و
،مچنی ابراه خلقوخوی
ِ

رریی 3ت  .)86 :2005اید چدالش و در
بیشینهساهی قدرا و اعتبارت تنش وجود داشت (فان ِ
اصلت بروه تنش میان وجدوف عقشودی و عداطفی رده در فرایندد متمددن شددنت فدرد را متحمدل
فشار،ای روحی میرردت اه ویاا مه و رلیدی بحث حاضدر اسدت .در رندار اید دو میدرا

راسدیرر 4بدهار
اودیشیدگیت الیاست رلیدت مفهدوم «فرایندد» را ویدز اه پژو،ش،دای ِاروسدت
ِ

میبددرد .جامعهشناسددی الیدداست وگددا،ی فرایندددی بدده تمدددن،ا دارد و مسددتنداتش در بررسددی
متمدن شدن متوالی وسل،ای جوامدع اروپد اییت مندابع غندی تداریخی طدی چندد سددف اسدت
(تیریاری 5ت .)287 :2001

سه وجه مه اه تحلیل الیداس را در اردر «جامعدۀ دربداری »6میتدوان یافدت؛ شناسدایی
1. Maso
2. Turner
3. Van Krieken
4. Ernst Cassirer
5. Tiryakin
6. The Court Society
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دربار،ای سللنتی و اشرافی بهعنوان واحد،ای اجتماعی رلیدی در پیدایش جوامع بدورژوایی و
بودن «عقشویت درباری» وسدبت بده عقشویدت ابدزاری و قداوووی
سرمایهداریت تقدم و عمیقتر ِ
بهمفهوم ِو بری و ،مچنی ت شناسایی ساهورار،ای ویژفای اه قدرا و تمایز اجتماعی در روابدط

دربار ره در هودگی اجتماعی معاصر ،مچنان ساری و جاری است (فانرر ِیی ت -82 :2005
 .)81الیاس در جلد وخست رتاب «فرایند متمدن شدن»ت بده تبیدی چگدووگی دگرگدون شددن

آداب اروپاییان میپرداهد ره در خشووتت رفتار،ای جنسیت شیل،ای ویدژ
مشک و معیار،ای ِ

گفتمان و ...ومود پیدا میررد و با رشد شرم و بیزاری (اشملزاه) دسدتخو تیییدر شدد .بدهورر

الیاست خویشت داری (ر وفس) و درووی رردن ره شبیه،ای پیچیدد اجتمداعیت آن،دا را بده
،نجار،ای ضروری تبدیل میرردودت موجب توسعۀ خود ِادراری فرد میشد .ای خود ِادراریت یا

بهتعبیر فرویدت ،مان فراخود1ت جلوفگاف آرمان ،ای اخشقدی و دروودی اوسدان اسدت .جلدد دوم
رتاب در بررسی علل ای فرایند،ات موضوا تیوی حیومت،ای تمررزگرای مدرن و  ،پیوودی
بافت جامعه را واراوی می رند .الیاس بر تحلیل ساختار اجتمداعی تمرردز دارد؛ هیدرات او علدل
دگرگووی و تحوغ رفتاری اروپاییدان را در فرایندد پویدایی اید سداختار،ا میبیندد (مجدالددی ت
 .)132 :1383او با استناد به رتاب،ای آدابت بر ای ورر اسدت رده وخسدتی بار اید طبقداا
باالی اجتماا بودود ره خود و سپست طبقاا دیگر را ملزم به رعایت معیار،دای خویشدت داری
(ر وفس) رردود و اه روسداوس بهبعدد اید دگرگووی،دا در جامعده روای یافدت .بدا تحدوالا

رخ دادفت رفتار وخبگان درباری جدیدت الگوی طبقداا پدایی جامعده شدد (گودهبلدوم و ِمندل2ت

.)47-48 :1998

رشد شرم و بیزاری در فرایند دگرگووی اجتماعیت موجب راودف شددن رارررد،دای طبیعدی
بدن اوسان اه عرصۀ عمومی هودگی اجتمداعی بده پسدتو،ا در حدوه خصوصدی شدد (الیداست
 )118 :2000ره الیاس آن را فرایند متمددن شددن میداودد و بدا ارا دۀ اسدناد تداریخیت ارتبدا
متمدن شدن با علل دینیت دالیدل مدادی ،مچدون رعایدت بهداشدت و عقشویدت را رد میرندد
(گودهبلوم و ِمنلت  .)44 :1998روش است ره مؤلفده،ای اصدلی وردراا الیداست برگرفتده اه
حوهف،ای روانشناختی (فردی) و اجتماعی (عمومی) در بستری تاریخی است.

بهورر الیاست با پیدایش تدریجی تصویر فرد م درن در قالب موجدودی عقشودیت او بایدد
1. Super-Ego
2. Goudsblom & Mennel

علی گلمحمدی /نزاکت ،جامه ،و خانۀ نخبگان در آغاز پیوستن به مدرنیته؛ بررسی تطبیقی ایران قاجاری و ژاپن ِمی جی

150

ژپوهشناهم علوم سیاسی

زمستان  ،1400شماره  ،1پیاپی  ،65صص 139-172

عاطفی جدایی واپذیر خود را در فرایند گذار مدیریت رندد .درواقدعت عقشویدت بایدد میدان
وجه
ِ

بلندمددا رفتدار اوسداوی تعدادغ
احساسی روتافمدا و پیامد،ای
لذا،ا و ویاه،ای عاطفی و
ِ
ِ

ایجاد رند (الیاست  .)92 :1983در عال واقعت ای فرد به لحاظ رواویت واگزیر اه روبهرو شدن
با تنش و فشار روحی واشی اه ابعاد عقشوی و عاطفی و بهلحاظ اجتماعیت وابستگی متقابل بده
دیگرانت و واگزیر اه ایجاد اودری تواهن میدان اید وضدعیت ضددووقیت اسدت .پژو،ش،دای
جدید میتب ووساهی ویزت ،رچند اه منرری سنتگرایاوهت به پنداف گدرفت جوامدع غیرمددرن در
پس حصار سنت بهعنوان پنا،گا،ی برای مصون ماودن اه اره ،دای سدرمایهداری و آشدفتگی
ِ
اجتماعی اشارف میرنند (سو1ت  60 :1990و .)67

 .2پرسش اصلی ،فرضیه و روش
بنابه ا،میت بحث و استوار بودن رل پژو،ش بر یک فرضیهت وخست بده اید موضدوا پرداختده
میشود .فرضیۀ پژو،ش حاضر ای است ره «بروه تنش میان وجدوف عقشودی و عداطفی رده در
فرایند متمدن شدنت فرد را متحمدل فشدار،ای روحدی مدیرنددت بهگوودهای ییسدان وخبگدان و
پیشگامان مدرویته در ایران و ژاپ را به خود مشیوغ رردف بود» .اهآوجاره پناف بردن به سنت بدرای
وخبگان تجددگرا پذیرفتهشدف وبودت شاید اودرووی،ا و حری ،ای خصوصدیت پنا،گداف مناسدبی
برای گریز اه را،ش فشار،ای روحی بهورر میرسید .بهتعبیر دیگرت وخبگان ایراودی و ژاپندی در
برابر ویروی طاقتفرسای عصر مدرن برای آهادساهی اوسان و آغاه سدبیی اه هوددگی و سداخت
ووعی اه جامعه و جهان ره خود را در مسلولیت بدرای پیشدرفت بدروه مدیدادت بهگوودهای وسدبتا
ییسان به درون (با رعایت وزارت و حفد مدوا،ر) پنداف بردودد؛ امدا تفداوا در اینجاسدت رده
مجداغ
همینه ،ای تاریخی و باور،ای عمومی در میان وخبگان ژاپنیت برخشب ،متایدان ایراودیت
ِ
ای گرایش به درون بدرای عد دم مقاومدت در برابدر عصدر مددرن را فدرا ،میردرد و همینهسداه
دستیابی آن،ا به قلمرو،ای مختلفی اه تجدد و ووساهی میشد.
حاضر ایران و ژاپ در اتخداذ روییدردی روشد و شدفاب در
تفاوا وضعیت جوامع حاغ
ِ

دگرسان آن،دا در رویدارویی
مراوداا فر،نگی با تمدن غرب میتواود واشی اه ر،یافت تاریخی
ِ

با فر،نگ فروگی،ا باشد؛ اهای روت آشیار رردن ابعادی اه ای تجربدۀ تداریخی اه منردری رده
رمتر به آن توجه شدف استت بسیار ا،میت دارد و بررسی تجربهای مشدترک بدا وتدایج متفداوات
1. So
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ضرورا اوجام ای رار را دوچندان میرند .مشدخص ردردن اشدتبا،اا تداریخی احتمدالی بدا
راربست ورریهای بهوسبت متفاوا میتواود دستر اه تیرار خلا،ای آتی پیشگیری رند.
وقت ایران و ژاپ در ارا ۀ الگوی
تش برای تبیی چگووگی وارنش وخبگان و روشنفیران ِ

مناسبی برای راست اه عوارض جداوبی و فشدار،ای واشدی اه التقدا فر،نگدی در یدک مقلدع
تاریخی حساس و سرووشتساهت اهجمله ا،داب ای پژو،ش است .فرضیۀ باال با وردر بده اید
ِ

پرسش اصلی قابلطرح است ره « در تنش واشدی اه دوگداوگی میدان ارا دۀ رفتداری متمدواوده و
عقشوی در حوه رسمی و وجه عاطفی و احساسی فردت قشر وخبه و روشنفیر جوامدع قاجدار و

ِمیجی بدرای ردا،ش اضدلراب،ا و آشدفتگی ،ای روحدی ایجادشددف چده روشدی را در پدیش
گرفتندت» پاسخ به چنی پرسشی مستلزم رو شدن پاسخ چنی سؤاغ،ایی است« :برگزیدگان
جوامع وقت ایران و ژاپ اه فرد متمدن در فر،نگ غربی چه دریافتی داشتندت» و «چگووه تش
ِ
رردود تا با ارا ۀ رفتاری متمدواوه در عرصۀ عمومی آن را باهومایی رنندت»
پژو،ش حاضرت پژو،شی توسعهای با روییرد توصیفیدتحلیلی اسدت .تحلیدل ِعلدی در

ای پژو،شت با استناد به دادف،ای تاریخی در سلح دو واحد تحلیل (جوامع قاجار و ِمیجدی)

و با وگا،ی تفاوایاب براساس رو تلبیقیدتاریخی اوجام شدف است ره بهتعبیر چارلز تیلی،1

حاصل تشقی تاریخ و جامعهشناسی است (سیدامامیت  .)401-410 :1391ورریۀ الیداس رده
روییردی تفسیری به فرایند متمدن شدن غرب داردت مبنای تحلیل در ای پژو،ش است.
 .3پیشینۀ پژوهش
بهطور خاصت پژو،شی ره با راربست ورریۀ «فرایند متمدن شددن» اقددام بده ملالعدۀ مدوردی
تحوالا تاریخی ایران و ژاپ رردف باشدت موجود ویست .باای حاغت اسنبل )1996( 2در مللبی
با عنوان «وخبگان ِمیجی و فر،نگ غربدی» بدر اید وردر اسدت رده وخبگدان عصدر ِمیجدیت
،ویت فر،نگی موردویاه برای اوجدام اصدشحاا را در فر،ندگ غربدی جسدتوجو میرردودد.
پژو،ش او یادآور ورریۀ الیاس است و در بررسی ای موضوا به الگوی فر،نگی دوگاوۀ ژاپنی،ا
توجه داشته است.

1. Charles Tilly
2. Esenbel
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هنلی )1986( 1ویز ویز در پژو،شی بدا عندوان «فر،ندگ مدادی :ربداا در گدذار» پدس اه
بررسی فرایند ژاپنی رردن فر،نگ غربیت به ای موضوا اشارف دارد رده تدداوم هوددگی بده سدبک
ژاپنی در فرایند ووساهیت و ژاپنی بودن در خاوهت به تسیی فشار،ای روحی واشی اه اید فرایندد
رمک میررد (،نلیت .)467-469 :1986
فرجی ( )1388در پایانوامه درتری خود با عنوان «فرایند گستر تمدن فروگدی در ایدران
اه دور واصری تا پایان پهلوی اوغ (اه  1228تا  »)1320ضم تشریح ورریدۀ متمددن شددنت
تش رردف است تحوالا واشی اه تشقی تمددن،ای محلدی و فروگدی ایدران و غدرب در میدان
درباریان و وخبگدان عصدر واصدری و پهلدوی اوغ را در آن چدارچوب بررسدی رندد .جددای اه
راربست چارچوب مفهومی الیاس (فرایند متمدن شدن) سایر پژو،ش،دا بده بررسدی تلبیقدی
موضوا،ایی چون آموه وپرور و سیاست در ایران و ژاپ پرداختهاود ره در دایر ای بحدث
قرار ومیگیرد؛ بهعنوان مثاغت سرکار آرانی ( )1378در رتابش با عندوان «آمدوه و فر،ندگ در
ژاپ »ت به ورام آموهشی ژاپ پرداخته و در پارفای مواردت به بحدث تلبیقدی بدا ایدران ویدز دسدت
هدف است.

هیروآ کی )2001( 2ویز در پژو،شی با عنوان «ورام پرسنلی در دولت،ای محلی ژاپد »ت

بدون اشارف بدون اشارف به ورریده،ای الیداست بدهطوررلی موضدوا فر،ندگ تداریخی در تحدوغ
ساهمان،ای اداری و حیومت داری محلی در ژاپ را بررسی رردف است.
 .4تناظر زمانی :بحثی در آغاز
گشودن اجباری در،ای ژاپ با ورود واوگدان دریدادار متیوو رِور  3آمرییدایی در سداغ  1853و
تحمیل پیمان،ای وابرابر تجاری به ژاپ را میتوان سرآغاه رسمی ورود فر،ندگ غربدی بده اید
وخست اقتباس اه غربت پرشور آغاه شد؛ اما در آستاوۀ سددف بیسدت ت مدوی
رشور داوست .موی
ِ
دوم با اوتقاد،دای ملیگرایاودهت محافردهراریت و ودوعی رجعدت ،مدراف شدد رده تششدی بدرای

محدودساهی غربی شددن افدراد بدهلحاظ ،نجداری بدود (روبدرتس4ت ، .)3 :1998رچندد در
الگوبرداری اه غربت میان دولت،ای مدرن ِمیجی ( )1868و رضاشاف ( )1925شدبا،ت،ای
1. Hanley
2. Hiroaki
3. Matthew C. Perry
4. Roberts
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بیشتری وجود داردت اما در اینجا سرآغاه آشنایی و تأریرپذیری وخبگان اه غدربت ا،میدت دارد؛
بنابرای ت باه هماوی دور واصری تا پایان قاجارت بررسی شدف است .ویتۀ دیگرت سیر تأریرپذیری
اه فر،نگ غربی بود .برخشب ژاپ ت در عصر قاجار ای سیرت تدریجی بود و در سه باه همداوی
سنتت گذارت و تجدد (اباذری و طیبیت  )15 :1396رخ داد .اه دور گذار و  ،همدان بدا عصدر
واصری بهسوی اواخر دور قاجار و روی رار آمدن دولت مددرن رضاشداف و دوران تجدددت اید
التقا فر،نگی شتاب صعودی پیدا ررد.
اگددر غربگرایددی را بددهمعنای تحددوغ در وهاد،ددات اره ،ددات و گرایش،ددای فر،نگددی در
رویارویی با غرب بداوی ت سوق یافت جامعۀ ایدران بهسدوی الگو،دای فر،نگدی غدرب اه دوران
فتحعلیشاف تا عصر مشروطهت اه سوی عباسمیرزات قائممقام فراهوانیت و امیرکبیور اه اید قسد
است .احیای بزرگی و عرمت گذشته با بهرفجویی اه داوش و فناوری غرب اه ا،داب ای افدراد
بدود؛ امددا بدا افدزایش شدیفتگی قشددر تحصدیلررد جدیددد بده مددوا،ر تمددن غددرب و اقتبدداس
لگامگسیختهت غربهدگی در قالبی حداد اه غربگرایدی پدیددار شدد .میورزا ملممخوا ت میورزا
آقاخا کرمانیت و میرزا فتحعلی آخوندزاده را می توان اهجمله اید افدراد داوسدت .باهگشدت بده
خویشت در برابر غربگراییت تأریدی بر اره ،ات دی ت فر،نگت و تاریخ بود ره برداشدت،ای
غربی مخدال بدا اسدشم اصدیل را طدرد میردرد .سوید ماا الودن اسودآباد را میتدوان اه
باورمندان به ای گرایش داوست (اربریمعل ت .)72-80 :1381
اهسویدیگرت بهورر میرسد ره روشنفیران و وخبگان ژاپنی برای ایجاد ،ویت ملی مددرن
و حف میرا تمدوی و فر،نگی خود در رویارویی بدا فر،ندگ غالدب غدربت را،بدرد و بروامدۀ
بهوسبت مشخصی داشتند .درواقعت آوچه به ،نر ژاپنی ،ا در پیمودن مسدیر تجددد و ودوگرایی بدا
حف سنت ،ا شهرف استت اقتباس گزینشی عناصر فر،نگی غرب با روییردی مصدلحتگرایاوه
التقاطی منعل است ره مبنای ،ویت ملدی
و تلفیق آن،ا با فر،نگ ژاپنی در قالب یک فرموغ
ِ
ژاپنی ،ا در تمدن جدید بود ره خودت دسدتاورد آمیختگدی دو فر،ندگ بدومی و فروگدی بده،مراف
وماد،ای آن بود ( ِاسنبلت .)103 :1996
ُفو ُ
روهاوا ُیوریچی ) 1851-1901( 1اهجمله روشنفیراوی بود ره به دوگاوۀ شدرق و غدرب و
تمدن غرب باور داشت .باور ژاپ بهمثابه تمدن راوویۀ چی ت برپایۀ سنتی
رسیدن شرق به مرحلۀ ِ
1. Fukuzawa Yukichi
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ُ
دیرینه و ،مچنی شعار «روح ژاپنیت داوش چینی» (وار رانسای )1در میان ژاپنی،ا رایج بود؛
ُ
اما در فضای جدیدت «روح ژاپنیت داوش غربی» (وار یوسدای)2ت بدهعنوان شدعار مهد عصدر

ِمیجیت جایگز ی رویۀ پیشدی شدد (راسدل3ت  .)280-283 :2011چندی روییدردیت چندان
آشیار بود ره تبلور ای فرموغ التقاطی در برخی اه وجوف هبانشناختی ژاپنی مشهود است.

تا پیش اه عصر ِمیجیت برای رلمدۀ غدرب اه « ِسدییو »4اسدتفادف میشدد رده در اصدلت

برگردان واژفبدهواژ «اقیداووس» غربدی بدود .فراواودی رداربرد و ،مسداناوگاری واژ ِسدییو بدا

اروپاییانت بهحدی بود ره باعث شد « رسی» (غرب)ت ِ،جدای وخسدت اید واژف حدذب و «یدو»
بهعنوان صدفتت بده معنای غربدی در بسدیاری اه واژگدان ماوندد ملالعداا غربدی (یوو ُ
گدارو)5
استفادف شود .در عصر ِمیجی میتوان واژ «یو» بهمعنای غربی را در واژگداوی ،مچدون سدبک
یو ) 7و جامۀ غربی (یو ُفو ُ
غربی (یوشییی)6ت غذای غربی (یو ُش ُ
رو )8دید،ِ .جدای «یدو» وقلدۀ
مقابل «وا» بود ره در بخش وخست واژف،ای سبک ژاپنی (واشییی)9ت غذای ژاپنی (وا ُش ُ
دیو)10
و جامۀ ژاپنی (وا ُفو ُ
رو )11وجود داشت(راسلت  60 :2011و  41و .)38
 .5شاخصهای پناه بردن به عواطف در برابر نیروهای عقالنی مدرن
با تمررز بر تعارض میان وجوف عقشوی و عداطفیت سده شداخص بدرای تحلیدل رفتدار متمدواودۀ
وخبگان دو جامعه تعیی شدف است .افزون بدر آداب وزاردت و معاشدرا رده مسدتند الیداس در
ادی پوشدش و مدا،ر و ،مچندی ت خاوده (فضدای
بررسی فرایند متمدن شدن بودت دو عنصدر مد ِ
داخلی) بهعنوان عناصر ضروری هودگی اوتخاب شددود رده موضدوا ملالعدۀ فر،ندگ مدادی و

1. Wakon Kansai/ 和魂漢才
2. Wakon Yōsai/ 和魂洋才
3. Racel
4. Seiyō/ 西洋
5. Yōgaku/ 洋学
6. Yōshiki/ 洋式
7. Yōshoku/ 洋食
8. Yōfuku/ 洋服
9. Washiki/ 和式
10. Washoku/ 和食
11. Wafuku/ 和服
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شورو د ُ
ملرحشدف در اصلشح ژاپنی اید ُ
جو( 1پوشداکت خدوراک و مسدی ) ،سدتند (،نلدی2ت
 .)448 :1986ای سه شاخصت مبتنیبر یک روییدرد وردری منسدج ت و لدذات جدامع و مداوع
ویستند و شاخص،ای دیگری را ویز میتوان درورر گرفدت .باای حداغت بدهورر میرسدد رده بدا
بررسی مستنداا تاریخی موجودت شرحوبسط ای سه شاخص بتواودد حددودی اه مسدللۀ آغداه
گام وهادن در مسیر تحوغ و ووساهی را باهتاب د،د.
 .6جامه و وضعیت ظاهری

در سد ووهد ،ت جامه و تشریفاات ا،میت بسزایی در هودگی روهمر وخبگان داشت .درواقدعت
ای مواردت باهتابد،ند برداشت ،ای شخصی افراد وخبه اه فر،نگ شایسته و مناسبت منزلدت
اجتماعیت و مقاصد سیاسی بود و بهووعی خود ِادراری فرد اه مدرویته را وشدان مدیداد .وخبگدان

ای جوامع با ا،دا ب گوواگونت عناصر مادی فر،نگ غربی را در هوددگی روهمدر خدود اقتبداس
میرردود .جدای اه ُمد و ویاه،ای عملیت استفاد رسمی اه جامه و موا،ر غربدیت  ،همدان بدا
تش برای اوجام اصشحاات وجه ومادینی اه روشش برای ادغام در فر،نگ غربی ویدز بهشدمار
میآمد ، .شیل رردن پوشش ویرو،ای ورامی و برخدی حوهف،دای دیدواویت اهجملده ویاه،دای
عملی و ومادی ای جوامع بود.
ژاپنی ،ا ره رشور،ای غربی را رروتمندت قدرتمند و متمدن میدیدودت برای تحقق ییدی اه
ا،داب مه خود در قالب شعار مه عصر میجیت یعنی «رشور غندیت ارتدش قدوی» ( ُفو ُک ُ
موو
ِ
ِ
3
تحمیلی
ابر
ر
واب
،ای
پیمان
در
باهوگری
.
)
284
285
:
2011
ت
اسل
ر
(
رردود
ی
م
تش
)
کیوهی
ر
ِ
ساغ  1858و  ،تراهی با غرب اه ا،داب دیگر ای رشور بود؛ اهاید روت در آغداه ردارت تدش
چنداوی برای تعدیل و تلفیق وماد،ای غربی با موارد داخلی اوجام ومیگرفت و روشش میشدد
تا ای تقویت ورامی و اق تصادیت ،مسو با بروامۀ اصشحی و شدبیه ورامیدان غربدی باشدد؛ امدا
بعد،ات گزینش و آمیختگی با عناصر داخلی را با روییردی مصلحتگرایاوه در دسدتوررار قدرار
دادود .در ایران ویز  ،تراهی بدا غدربت ییدی اه ا،دداب چندی اصدشحاتی بدود، .دردوی اید
اقداماات بعد،ا با دالیل خاص خود بدا عناصدر بدومی داخلدی سداه یافدت و تعددیل شدد.
1. I-Shoku-Jū/ 衣食住
2. Hanley
3. Fukoku Kyōhei/ 富国強兵
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عباسمیرهات ولیعهد قاجارت با ،دب پیادفساهی ور وما،ر خوشایند ارتش،ای اروپایی و ایجاد
،ویتی یگاوهت بهدور اه احساساا قومی و قبیلهایت وخستی بار بده مستشداران اروپدایی متوسدل
شد.
عباسمیرها اه ،مان آغاه با مشحراا مذ،بی روبهرو بود .ای موضدوات ییدی اه عوامدل
آمیختگی پوشش ورامیان غربی با عناصر داخلی بود .برای پر،یدز اه بدراوگیخت مخالفت،دای
ُ
مذ،بی و مسلله ُّ
تشبه به رفارت اقتباس اولیه اه لبداس ورامیدان غربدیت سدلحی و در حدد ردت
اروپایی بدود؛ امدا شدلوار گشداد و رشفپوسدت ،مچندان ایراودی بدود .درواقدعت ،ددب اصدلی
عباسمیرهات ،مان ُّ
تشبه به اروپاییدان و رسدب  ،تدراهی بدود؛ امدا وداگزیر اه وسدبت دادن اید
پوشاک تلفیقی به سرباهان ایران باستان با آمیدزفای اه گرایش،دای غربگرایاودهت باسدتانگرایاوهت
ملی گرایاوددهت و فرامددذ،بی بددود .بددا تددداوم اقتبدداس لبدداس ورددامی در دورف،ددای محمدشدداف و
واصرالدی شاف اه رشور،ای گوواگون اروپاییت یوویفرم،ای متندوعی اه ورامیدان قدزاقت روسدیت
اوگلیسیت و پروسی تهیه شد .البته عشقۀ شاف و رجاغ بده عیدس گدرفت بدا لباس،دای وردامی
جوا،روشان و درجه،ای گوواگونت وشاند،ند تفننی بودن اید اقدداماا و بدا ،ددب باهومدایی
شیوف اشرافی در قالبی مدرن بود (محمدی و سیداحمدی هاویدهت  .)77-79 :1396در ،در دو
ورامی غربی بسیار آشیار بود و
جامعه قاجار و ِمیجیت وجه ومادی ای اصشحاا در پوشاک
ِ
دشواری ای دگرگووی،ای جدید اه طریق برخی تلفیق و ادغام،ا و صبوری،ای موقدت تحمدل

میشد .اهآوجاره پوشیدن چیمه،ای تنگ ورامی برای سرباهان د،قانهاد ژاپندی سدخت بدودت
حصیری راحتیای بپوشدند رده در میدان
مجاه بودود ره در دوران خدمت سرباهیت صندغ،ای
ِ

(چمبرلی 1ت .)45 :1985
د،قاوان مرسوم بود
ِ
بهورر می رسد ره در عصر قاجارت ارا ۀ یک تصویر مدرن برای باهومایی قددرا و پرسدتیژ
شاف و دولت در مراس و رژف ،ای رسمی بود ره باعث تحمل دشدواری بدهت ردردن جامده،ای
تنددگ و بدددنمحور اروپددایی میشددد وگرودده بیدروددگ پددس اه مراس د بدده جامددهدان،ا و اوبددار
باهومایی شیوفوجشغت دسدتر تدا دوران سداهماند،ی
سرباهخاوه،ا باهمیگشتند .غلبۀ وجه
ِ
ارتددش وددوی و قدداوون پوشدداک متحدالشددیل در دوران پهلددوی اوغ ادامدده داشددت (محمدددی و

سددیداحمدی هاویددهت  .)77-79 :1396بددهای ترتیبت بدرای راسددت اه سددختی،ای جسددمی و
1. Chamberlain
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فشار،ای روحی واشی اه تحمل وماد،ای متمددن شددن در حدوه عمدومی و مراسد رسدمیت
تلفیقی منعل متشیل اه عناصر فروگدی و بدومی بدهرار گرفتده میشدد و بدهمحت
الگو،ای
ِ
خاری شدن اه حالت رسمیت وضعیت بومی حار میشد.
 .6-1پوشش و ظاهر زنان

با توجه به حارمیت قواوی اسشمی در جامعۀ قاجار و موضوا حجابت سیر تأریرپذیری و تلفیق
جامۀ هوان وسبت به جامعۀ ِمیجیت تدریجی و رندتر بود .البته سنتگرایان ژاپندی ویدز در برابدر
روود سریع اقتباس اه غرب در ای حوهف مشحراتی داشتند؛ اما اهآوجاره دولت مددرن ِمیجدی
و بعد،ا در ایران دولت رضاشافت مجری ووساهی بودودت سدراوجامت مددافعان سدنتت وداگزیر اه

رروش در برابر سیاست،ا و اوامر دولت شدود .سنتگرایان ژاپنیت ضم تأرید بدر وارسدتگی و
امروهی شدن هوانت افزایش جذابیت،ای ما،ری بهقیمت دسدت رشدیدن اه رسدوم سدنتی را رد

میرردود (یاواگیدا1ت .)24 :1969

اهجمله تفاوا ،ای تمدن بومی ایراوی با فرایند مورداشار الیاس در اروپای سدد میاوده و
تاحدودیت ژاپ پیشامدرنت منع بر،نگی و تفییک مدرد و هن براسداس اصدوغ اسشمی دایراویت
پوشیدگیت و رعایت حدری در قالدب رمحرم ر
وودامحرم در فضدای عمدومی اسدت .پیشدگیری اه
اختش جنسیتی و آسایش بیشدتر هودان باحجداب در جامعدهت موضدوا مهمدی بدود؛ اهاید روت
در خاوه ره در دوران مدرنت خدمت رایجی بهشمار میآمدت در میان طبقاا بداالی
تحویل راال ِ
جامعۀ قدیمی قاجار و اروپاییان مقی ایران روای داشت .ای امر بدرای آسدودگی هودان بدود رده

بهدلیل رعایت حجابت حضور ر روگتری در جامعه داشتند (مهدوی2ت .)363 :2012

سیر تحوغ پوشش باووان در قالب سرپو ت ت پدو ت و پداپو در دو فضدای اوددرووی و
بیرووی در سه باه هماوی سنتت گذارت و تجدد غربی در عصر قاجار قابلبررسی است (ابداذری
و طیبیت  .)15 :1396بهواسله پیامد،ای فر،نگی سفر،ای سهگاوۀ واصرالدی شداف بده فرودگت
اعزام داوشجو به رشور،ای غربیت و مراوداا بیشتر میان دیپلماا،ات تجار و سیاحان خدارجیت
دور واصری را می توان دور گذار در ای عصر داوست .در پی گشایش وسبی فضای اجتماعی و
سیاسی در عصر واصریت تحرک بیشتر هوانت و تشدییل اوجمندی بدا حضدور دو تد اه دختدران
1. Yanagida
2. Mahdavi
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واصرالدی شافت همینه برای پدذیر گسدتردفتر جامده،ا و سدشیق مددرن غربدی در میدان هودان
فرا ،شد (جهاوی و چنگیزت .)17 :1396
ر
ُ
در دور سنتت پوشاک اودرووی هوان عصر قجدر را دامندی روتداف و پدرچی بدهوام شدلیتهت
ر
پیرا،نی بهوسبت روتاف ره بر روی آن وی تنه،ای بلنددی بدهوام ارخدالق میپوشدیدودت ،مدراف بدا
ساغری،ای ووکبرگشته به روگ،ای سبزت قرمزت و آبدی تشدییل مدیداد .پوشداک بیروودی دور
سنتت چادر،ایی تیرفروگ اه جنس،ای گوواگون بود ره رل بدن را میپوشاود .روبند سفید ویز
تیمیلرنند ای حجاب بود .چاقچورت شلوار گشاد و چی داری بود ره هیر شلیته میپوشیدود.
بهمیل شا،ان قاجار و با باهگشت تحصیلرردگان در فروگت پوشاک هوان دربداری در دور
ِ
بینابینی گذار اه سنت به مدرویته قرار گرفت .درک وداقص و برداشدت واصرالدی شداف اه مدوا،ر
فر،نگ و تمدن غربت موجب روای لباس بالری ،ای غربی در اودرووی دربار شدد .دام ،دای
پوشداک
روتافتر و پیرا، ،ای یقهباه و روسری ساد سفیدت سوغاا شاف برای اودرووی بود؛ امدا
ِ
بیرووی هوانت ،مچنان در وضعیت دور سنت بود و تا همان مرفرالدی شافت تیییر چنداوی در آن
ایجاد وشد .با فرورش رردن سدلیقۀ شدافت بسدت چادرومداه بده دور رمدرت ،مچدون دام ،دای
ر
امروهی و وی تنه بهجای ارخدالق در دور گدذارت ُمدد شدد (ابداذری و طیبدیت 17-22 :1396؛
رجبیت  .)40-43 :1384ویتۀ مه درای میانت تفییک آشیار حوه عمدومی و خصوصدی در
پوشش هوان است ره موردتوجه سیاستمداران و جهداوگردان خدارجی بدودف اسدت .مدادام ژا

دنوالفوا 1به تفاوا چشمگیر پوشش متنوا و طرحدار هوان حرمسرا با جامده،ای آن،دا بدهعنوان
حجاب رامل در برابر عابران وامحرم اشارف میرند (دیوالفوات  .)136-137 :1371سداهگاری و
آمیختگی جامه،ای فروگی با ووا بومیت جدای اه فرا ،شدن فضا و شرایط اجتماعیت مسدتلزم
درک منلق و ضرورا،ای عملی آن بود؛ هیدرات مدا،ربینی موجدب تقلیدد ِصدرب و واآگا،اوده

میشد.

گستر مراوداا هوان دربدار بدا ،مسدران اروپاییداوی رده بده ایدران میآمدوددت باهگشدت
تحصیلرردگان و افزایش اطشعاا عمومی مردمت همینهساه پذیر جامده،ای غربدی در دور
تجدد عصر قاجار شد .اما درک پیام،ای فر،نگی و اخشقدی وهفتده در پوشداک غربدیت میفدوغ
واقع شدف بود .تیییر وضعیت اجتماعی هوان غربی بهعنوان بخشی اه ویرو،ای مولد و شاغل در
1. Jane Dieulafoy
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اجتماات مستلزم دگرگووی در حج و ووا لباس آن،ا بود تا بتواوند خود را بهتر با سدبک هوددگی
جدید ،ما،نگ رنند .توسل به موا،ر ای وماد،ای فر،نگیت بدون توجه به ما،یت آن،ات ووعی
تقلید بود (اباذری و طیبیت .)25-26 :1396
همینهساهی برای پذیر ِ ای ودوا اقتباس ،دا در ژاپد ت بدا روییدرد اوتقدادی و پیشدگامی
مقام ،ای بلندپایۀ دربار و دولدت اوجدام میشدد .در ودوامبر 1872ت دولدت ِمیجدیت وخسدتی

آیی وامۀ مربو به پوشاک را اعشم ررد (یاواگیدات .)11 :1969

بنابدده رسددمی دیریندده و بددهدور اه اره ،ددای هیباییشددناختیت هوددان دور پیشددامدرنت
ابرو،ایشان را میتراشیدود و دودان،ایشان را سیاف میرردود؛ اما اعشم شد ره ای رس دیگر بدا
مقتضیاا عصر وو سداهگار ویسدت .در مدارس 1873ت ،مسدر امپراتدورت ،مچدون غربی،دا بدا
دودان ،ای سفید و براق و ابرو،ای طبیعی در اورار عمومی ما،ر شد .اید پیشدگامی و چدا
وقد،ایی ،مچون «هوان اهریختافتادف» توسط ُفو ُ
کوزاوا ُنوکیچی در ویو،ش اه بی بردن هیبایی
ِ
طبیعی هوانت موجب ترویج تدریجی آن در جامعه شدد .بدهای ترتیبت همیندۀ تلفیدق سدبک،ای

1
اسدلید2ت 122 :2009؛
(س ِیدن ِاسدتییر ت 91 :1983؛ ِ
آرایش فروگدی بدا ودوا بدومی فرا ،شدد ِ
یاواگیدات  .)24 :1969با ساخته شدن تاالر رقص « ُر ُ
رو ِمیران »3بدا معمداری غربدی در سداغ
1883ت ،مسران و دختران مقام ،ای بلندپایه با تقلید اه مد،ای اروپایی رایج آن همدانت مو،دای
خود را با جمع رردن در پشت سر و خمیدفبهعقب به سبک غربی ُ
یو ُ
(س ُ
،اتسو )4و ،ما،نگ بدا

جامه،ای وارداتی آرایش میرردود .بدا تصدرب تپدۀ 203ت مشدرب بده بنددر «آرتدور »5روسدیه
( )1904-1905توسط ژاپ و  ،همان با افزایش مدوی میه پرسدتی و ملیگرایدیت مددغ مدوی
ر ُ
ماگه )6با مو،دای اوباشدته بدر روی سدر محبوبیدت یافدت رده
ِ
جدید ( 203وی،ییوسان روچی ِ
(اسلیدت  .)123 :2009بهای ترتیبت غربی شدن افراطی در موی دومت
برگرفته اه وام ای تپه بود ِ

دوبارف ارهیابی شد و در جامعدهت گدرایش قدوی بده پوشداری مشدابه دوران مومویامدا-1600( 7
1. Seidensticker
2. Slade
3. Rokumeikan/ 鹿鳴館
4. Sokuhatsu/ 束髪
5. Port Arthur
6. Nihyakusan-kōchimage/ 二百三高地髷
7. Momoyama/ 桃山
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)1574ت شاید ژاپنی تری بر،ه در تاریخ ای رشور ایجاد شد (یاواگیدات  .)15-16 :1969اید
گرایش ملیگرایاوه در رنار ضرورا اجرای ا،داب تعری شدف برای اوجدام اصدشحاا غربدیت
همینه ساه ادغام و تلفیق بیشتر عناصر بومی و فروگی در قالب یک الگوی التقاطی شد.
 .6-2ظاهر و جامۀ مردان

(ستر) و حجاب هوان در جامعدۀ اسدشمیت در رتاب،دای اخشقدی
جدای اه تأرید بر پوشاودن ِ
پوشاودن سر برای مردانت بهرغ عدموجوبت اه سن ویک برشمردف شدف اسدت .در،می راسدتات
تجار و مردم عادیت دستار بهسر میبستند و ای سنتت منحصر به روحاویون وبودف است.
در همان واصرالدی شافت طوغ رشف دیواویانت روتافتر شددف و رشف،دای آسدتراخان بهشدیل
استواوۀ روتاف میپوشیدود (مهددویت  .)367 :2012روتداف شددن طدوغ جامده،ا و رشف،دات اه
وشاوه،ای آغاهی تأریرپذیری اه جامه ،ای غربی بود .پس اه سفر واصرالدی شاف به فرودگت قبدا
ره با دامنی بلندت باالتنۀ تنگ و چسبان تا رمرت و دامد رلدو و واقوسماوندد در دور وخسدت
ُ
قاجار وشاوۀ تشخص مردان بودت تا باالی هاوو روتاف شد (غیبیت  .)553 :1384تیییدر چداقچور
به جوراب و رفش ساغری به رفش دستکدارت ییی دیگر اه دگرگووی،دای دور واصرالدی شداف
عمومی تهران قدی بود و روحاویونت تجارت و پیرمرد،دای
لباس
بود .سرداریت جلیقهت و شلوارت ِ
ِ
قدیمیت لباس راسته و بلند میپ وشیدود .لبادفت باالپو روحاویون بود و دیگدران اه عبدا و لبدادف

بهطور متناوب استفادف میرردود (الهیت  .)17 :1389بدا روای جامده،ای غربدی در ویمدۀ دومت
مردانت بهجز مذ،بیون و طبقاا پایی ت ووعی فراک اروپایی (سرداری) به روگ،ای تیرف و ُبدر
ورامی بهت میرردود .برخشب فراکت سرداریت رمر چی دار و آستی ،ای گشادی داشدت رده
افراد سرشناس آن را ،مراف بدا ردشف آسدتراخان بهشدیل اسدتواوۀ روتداف میپوشدیدود (مهددویت
 .)367 :2012به تدریجت تلفیقی اه پوشش بومی و فروگدی در میدان درباریدان و سدپست مدردم
عادی روای مییافت .رشف ومدیت بخشی اه لب اس مرداوۀ عادی بود .ای رس تا همان رضاشداف
و سربر،نه رردن در اعتراض به اجبار مردان به پوشیدن رشف غربیت ادامده داشدت .گویدا مدردان
ایراوی برای ت ودادن به پوشش اجباری فروگیت ترجیح می دادود ره سر،ایشدان را بر،نده رنندد.
مقاومت در برابر رشف فروگدیت  ،همدان بدا محرومیدت اه سدرپو ،ای بدومیت بیداوگر ودوعی
پوشدش سدر اسدت (فرجدیت  200-201 :1388و
سرگشتگی فر،نگدی در میدان مدردان بدرای
ِ

.)432
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در اواخر قاجار و عهد احمدشافت بهتدریج رتوشلوار رایج شد؛ شلوار،ایی با فاق بسدیار
بلند و رت،ایی بلندتر اه رت،ای امروهی ره بهجای عبات روی آن سرداری میپوشدیدود .امدا
تنها پوشیدن رتوشلواری ره روتداف و چسدبان شددف بدودت اودگ فروگیمدببیت رافرمسدلییت و
تمسخر رودران روچهوباهار را به ،مراف داشت و ای درحالی بود ره مدتی بعدت با فرمدان دولدت
رضاشافت ای لباس مسخرف به جامۀ رسمی و متحدالشیل تبدیل شدد (شدهریت -490 :1367
، .)489مان گووه ره اشارف شدت در جامعدۀ ایدرانت پوشداودن مدوی سدر و بسدت دسدتار رداری
پسندیدف بود .اوواا دستار و پوشش سر ویز بهووعی وشاوگر ِصن و جایگاف اجتماعی مردان بود.
در ژاپ پیشامدرن ویز تا آغاه عصر ِمیجیت بهویژف سبک آرایش موی سر مدردانت بیداوگر طبقدۀ
ِ
اجتماعی آن،ا بود.
دولت ژاپ در پاییز ساغ 1871ت با صدور اعشمیهای با آهاد گذاشت مردم در اوتخاب مدغ

بلند سنتی چونماگه1ت ویژ سامورایی،ا رده بدر روی سدر
موی دلخوا،شان آن،ا را اه مدغ موی ِ
2
ُ
ُ
خود امپراتور موتسوهیتو  ،ملقب به ِمیجی با مدغ موی
بسته میشدت ر،ا ررد .در ساغ 1873ت ِ
روتاف (هانگیری /جانگیری )3به عنوان وماد ترقی و یوویفرم رسمی وردامی مشدابه اروپایی،دا در
اورار ما،ر شد (راسلت  .)72 :2011رارررد ومدادی مددغ مدوی غربدی در راسدتای باهومدایی
جامعۀ ژاپ به عنوان ملتی متمدنت ،دفی بدود رده دولدت اید رشدورت آشدیارا و بده شدیوف،ای
گوواگون دوباغ میررد .در بندی اه یک فرمان دولتی ای گووه آمدف است« :مرداودی رده مو،دای
بلندی دارود یا آن را میبندودت بیتمدن ،ستند .ای طور ویستت بهورر ،می طور است!» و اید

4
،ووغ5ت .)164 :2005
مللب به تراوۀ معروفی در آن دوران تبدیل شد (فوگل ت 131 :2005و ِ

جرگهساالران غربگرای دولت ِمیجدیت رتوشدلوار رسدمی و غربدی میپوشدیدودت امدا
روشنفیر غربگرایی ،مچون ُفوروهاوا ُیوریچیت برای وشان دادن اسدتقشغ خدود و وپیوسدت بده
ای جرگهساالرانت یک ریمووو6ی رسدمی مرداوده (،ارامدا )7میپوشدید رده شدلواری ُپدرچی ت
1. Chonmage/ 丁髷
2. Mutsuhito/ 睦仁

3. Zangiri or Jangiri/ 散切
4. Fogel
5. Howell
6. Kimono/ 着物
7. Hakama/ 袴
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پیلیدارت و دام ماوند بود .اما مخالفان ملیگرای دولتت ،اراما را وماد ملیگرایدی ارتجداعی و
لباس یقهبلند غربی (،ایرارا )1را ویز وشاوۀ وادادگی جرگهسداالران در برابدر غدرب میداوسدتند

( ِاسدنبل  .)108 :1996جددای اه اید اختشب،دات وخبگددان غربگدرای ژاپنددی بدا روییددردی
مصلحتگرایاوه و در قالب ومادگرایی (سمبولیس ) تش میرردود تا اه طریق پوشش و موا،ر
غربی به ا،دافشان دست یابند.
ُ
،یروبومی)1841-1909( 2ت اولی وخستوهیر ژاپ و اه وخبگان غربگرا در پاسدخ
ایتو
به وقد غربی،ا به بدقوارف بودن جامه،ای غربی بر ت هوان ژاپندی بدهجای پوشدیدن ریمووو،دای
براهودفت با خندف ،مۀ ای امور را سیاسیراری میداوست؛ هیرات بهباور اوت برخشب لباس سدنتی
ره هوان ژاپنی را ماوند عروسیان خیمهشبباهی وشان میدادت آن،ا با جامه،ای غربیت ،مچون

خوا،ران فروگیشانت امروهی و فر،یخته بهورر میرسیدود (تومیتا3ت 1984ت بهوقل اهِ :اسدنبلت
)107 :1996؛ اهای روت بهورر میرسد ره وخبگان هن و مرد ژاپنی بهعنوان باهیگران ای صدحنۀ
ومایش در راستای ارا ۀ چهرفای مدرن و متمدن اه جامعۀ ژاپ در عرصۀ عمدومیت وقشآفریندی
میرردود.
 .6-3خانه (فضای داخلی)

بیشکت وخبگان بهسبب تمی مالیت برخشب مدردم عدادی اه فضدای گسدتردفتر و امیاوداا
مالی بیشتری در خاوه ،ایشان برخوردار بودود .تفییک فضای خاوۀ وخبگانت ،رچند بدا ا،دداب
متفاوات جدایی حوه عمومی و خصوصدی را بدهخوبی وشدان مید،دد .در ایدرانت جایگداف هن
برپایۀ احیام اسشمی و موضوا رمحرمیدتت وقدش مهمدی در معمداری داخلدی خاوده،ای دور

قاجار داشت .خاوه،ای تواوگرانت دو بخدش اوددرووی (ویدژ هودان و مدردان رمحدرم) و بیروودی

(مرداوه) داشت .ای تقسی بندی در خاوۀ فقرا ویز حار بود؛ ،رچند جداساهی بدا پدردف اوجدام
شود (مهدویت  .)357 :2012البته در پی دگرگووی،ای اجتماعی اواخر عصر قاجارت باهگشت
داوشآموختگان معماری اه فروگت و بنای رنسدولگری دولت،دای گووداگون و معمداری آن،دات
بهتدریج اه فضای جنسیتی داخل خاوه،ا راسته شد (ابرا،یمیت سللانهادفت و ررامتدیت :1396
1. Haikara (High-Collar)/ ハイカラ
2. Itō Hirobumi
3. Tomita
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 .)36دقت و مرافت به راررفته در بنای بیروویت بیش اه اودرووی بدود؛ هیدرات محدل پدذیرایی اه
مهماوان بود و تجمشا آن به منزلت و جایگاف اجتماعی صاحبخاوه بستگی داشت (مهدویت
 .)357-358 :2012اسددتفادف اه صددندلیت مبددلت و تخددتخواب بددهعنوان بخشددی اه مبلمددان
خواب اعیانت در اواخر دور قاجار روای پیدا ررد و فضای بیرووی یا عمومی خاوه،ای آن،ا
اتاق ِ
متن اسدب بددا راررردشددانت بدرای دیدددار،ای رسددمی طراحددی میشدد .اتدداق رتابخاودده در خاوددۀ
عی السطنه در ساغ ، 1304جری قمریت اتداق وا،دارخوری در عمدارا نصویرالدوله یدا اتداق
بیلیارد در عمارا اتابک اهجمله ای موارد است (موسویت پورمندت و رریمیفرت -154 :1399
.)151
در ژاپ ویز بنابه رس بهجایماودف اه دوران پیشامدرنت شا،د ودوعی تفییدک جنسدیتی در
خاودده ،ای اش دراب و وخبگددان در توریددو ،سددتی  .فضددای داخلددی ای د خاودده،ا بدده اتاق،ددای
ُ
(اوردو)2
عمومیدبیرووی (اوموته )1بیشتر حوه مردان خداووادف و اتاق،دای خصوصی داودرووی
ویژ هوان تقسی میشد .درای میانت پدر یا بزرگ خاووادفت بهسبب برخورداری اه امتیاه ریاسدت
میتواوست اه فضای اتاق،ای عمومی یا بیرووی بهعنوان محل رار و در وقش پدر یدا ،مسدر اه
فضدا،ای هواوددۀ اودددرووی آهاداودده اسدتفادف رنددد ِ(لبدرا3ت  135 :2012و  .)140-141فضددا،ای

غیررسم ی اودرووی به هوددگی خصوصدی روهمدرف و خوابیددن اختصداص داشدت .امدا فضدای
عمومی خاوه،ای وخبگانت به دو بخش رامش غربی (یوردان )4بدا تزیینداا سدبک غربدی بدرای
دیدار،ای رسمی با خارجی،ا و بخش ژاپنی (وی،ونران )5با تزییناا ساد ژاپنی برای پذیرایی

رسمی اه مهماوان ژاپنیت تقسی میشد ِ(لبدرات  .)134 :2012اید تفییدک فضدا در خاوده،ای

وخبگان عصر ِمیجیت بهویژف اتاق ،دای سدبک غربدیت آشدیارا بدا ،ددب باهومدایی وماد،دای

موردورر در اجرای اصشحاا غربی اوجام میشد .ارا ۀ تصویر غربی در اتاق،ای وا،دارخوری
و پذیرایی در مناسبت،ای رسمی ره مستلزم بهت داشت جامه،ای غربی بودت با ،دب ُّ
تشبه بده

غربی ،ا در حوه عمومی و فضدای رسدمی بدرای دسدتیابی بده برابدری اوجدام میشدد .فضدای
1. Omote/ 表
2. Oku/ 奥
3. Lebra
4. Yōkan/ 洋館
5. Nihonkan/ 日本館
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اودرووی،ا و بخش خصوصی ره آمیزفای اه اسباب و عناصر ،ردو فر،نگ بومی و فروگی بدودت
رسمی رامش غربی یا ژاپنیت بهلحاظ عاطفی و احساسیت آسدایش
وسبت به دو فضای عمومی و
ِ
و راحتی بهمراتب بیشتری را برای فرد فرا ،میررد .بهای ترتیبت افراد با پناف بردن به ای محدیط

میتواوستند رمی اه تنش ،ا و فشار،ای روحی واشی اه واقع شدن در ای دوگداوگی فر،نگدی را
دی چندددان روش د و
رددا،ش د،نددد؛ هی درات در ای د فضددای غیررسددمیت مرهبندددی و خطرشد ِ

تعری شدف ای میان حوه عمومی و خصوصی وجود وداشت و افرادت متحمل فشار،ای روحدی
و تنش واشی اه خویشت داری و مراقبت برای رنترغ و تنردی رفتدار خدود ،نگدام رفتوآمدد در
حوهف،ای عمومی و خصوصی وبودود.
 .6-4ادب و نزاکت

جوامع گوواگونت بهلحاظ ادب و وزارتت واجد فرایندی تاریخی در فر،ندگ و تمددن اصدیل یدا
اقتباسی خود ،ستند .براساس پژو،ش،ای الیاست ادب و وزارت در قرون وسدلا را میتدوان در
آرار بسیاری یافت (الیداست  .)85 :2000در سددف،ای گذشدتهت مجموعدهای اه آدابداودی بدا
بنیاوی عمدتا اسشمی و وجو،ی اه ادب ایران باستانت فرایندی درووی اه متمدن شددن را شدیل
آیداا قدرآن و روایداتی اه سدنت
دادود ره میتوان آن را «فرایندد متمددن شددن محلدی» وامیددِ .
پیددامبر(ص) و ا مدده(ا)ت مبدداوی اولیددۀ ادب و اخددشق ایراوددی را در قالددب شددریعتوامه،ات

اودرهوامه،ات و فتواوامه،ا دربار آداب پوششت روابط هن و مردت و غذا خدوردن شدیل دادودد.
بهدلیل منلق روایی ای آداب تمدویت طی سدف،ای چهار و پنج تا دواهدف ،جری قمدریت تیییدر
عرفی رتاب،ای آداب در غدرب و لحداظ شدرایط
ما،وی چنداوی در آن،ا ایجاد وشد .اما بنیان ِ

اجتماعی در دورف ،ای هماوی گوواگونت گویدای تحدوغ در معیار،دات مراید ت و پیچیددگی،ای
رفتاری است ره بهعنوان ومووهت در چا ،ای گوواگون آرار ِار ُ
اسموس1ت اهجملده رتداب مشدهور

مدویت پسربچه،ا )1530( »2مشهود است .با پیدایش تمدن فروگی بدهعنوان رقیدبت
«در باب
ِ
تمدن بومی اه اواخر سد سیزد ،و اوایل سد چهارد، ،جری قمری وارد دور گدذار شدد و

وویسندگان آراری ،مچون «تأدیباالطفداغ»ت «تأدیبالنسدوان»ت و «معایبالرجداغ» در بدرهخ
ِ
دینی تمدن بومی و فروگی در تش بودود تا ضم حف اخشقیاا دیندی بدرای
میان مؤلفه،ای ِ
1. Erasmus
2. On Civility in Boys

165

علی گلمحمدی /نزاکت ،جامه ،و خانۀ نخبگان در آغاز پیوستن به مدرنیته؛ بررسی تطبیقی ایران قاجاری و ژاپن ِمی جی

ژپوهشناهم علوم سیاسی

زمستان  ،1400شماره  ،1پیاپی  ،65صص 139 -172

هوانت با وارد رردن برخی جنبه،ای هیباییشناختیت مرای ت و ورمش،ای رفتاریت جایگاف هودان
را در چش ،مسراوشان ارتقا د،ند .ای دگرگووی،ا در عصر واصریت تدریجی بود؛ اما بدا آغداه
دوران حیومت رضاشافت شتاب آن را میتوان در رتاب،ایی ،مچون «آداب معاشرا» صودنقه
دولتآباد و «دستورالعمل،ای (متحدالمبغ،ای) وهارتخاوه،ای دولتی برای آگدا،ی مدردم اه
آداب فروگی» مشا،دف ررد (فرجیت  232-233 :1388و .)430-431

دت 1برگرفتدده اه آموهف،ددای رنفوسیوسددی توسددط طبقددۀ دربددار و
در ژاپ د ویددز ادب و وزارد ِ

سامورایی ،ای دوران پیشامدرنت باهتابی اه فضیلت اخشقی و روشی برای ارتبا گیری افدراد بدا
جامعهت برپایۀ قواعد ویژ رفتارت سلوکت و سلسلهمراتب حار بر روابط اجتماعی بدود .مدرسدۀ

«اوگاساوارا »2ییی اه مشهورتری مدارس آداب داوی آن دوران بود رده بدا تجدیدد چدا متدون
آموهشیت خود را با ویاه،ای عصر ِمیجی ،ما،نگ ررد .اختصاص بخش عمدد ملالدب اید

رتاب به بخش ژاپنی (وا) و بیان موضوا،ای غربدی (یوو) در بخدش ضدمیمه و روهآمدسداهی

سه ووا اه تعری ِ وشستۀ (ها ِری )3مرسوم در دور پیشامدرن بهشیل تعری در حالت ایسدتادف و
متناسب با سبک هودگی غربی در رنار مبل و اراریۀ مددرنت اهجملده اید تیییدراا اسدت .ادای
احترام به تمثاغ امپراتور ویز رده در سداغ  1891رایدج شددت رسدمی قددیمی وبدودت بلیده ودوعی

(چمبرلی ت 76 :1904؛ داوشنامه رودانشا ژاپد 4ت :1983
آدابداوی متأرر اه شرایط جدید بود
ِ
ی 232-234 :2و ی 6 :6و )68

بهورر میرسد ره برپایۀ الگوی التقاطی ژاپنی (وا) و غربی (یو) دربار آداب وزارتت ودوا
ژاپنیت در عرصۀ اخشقی و اجتماعی جامعۀ ِمیجی حار است و ووا غربیت بدرای وشدان دادن
تصویری عمومی اه فرایند متمدن شدن و خود ِادراری عقشوی اه فرد مدرن رده خداری اه حدوه
ُ
تمدن رنفوسیوسی است .اما ای تش ،ا بدرای ارا دۀ تصدویری اه یدک فدرد متمددن در سدلح
جهاوی و در قالب غربی اوجام میشد.
البته چنی تفیییدی وده تنها سدادف وبدودت بلیده در مدواردیت دردسرسداه ویدز بدود .مدردان
پیشداپیش ،مسراوشدان حرردت
ژاپنیت ،نگام راف رفت یدا ورود بده یدک میدانت بدهطور سدنتیت
ِ
1. Reigi/ 礼儀
2. Ogasawara-ryū/ 小笠原流
3. Zarei/ 座礼
4. Kōdansha Encyclopedia of Japan
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می رنند؛ اما در تنگنای رعایت آداب وزارت غربی و دادن حق تقدم به باووانت اید آداب را تنهدا
،نگامی مراعاا میرردود ره ،مرا،اوشان در یک محیط عمدومیت جامدۀ غربدی بدهت داشدتند
(چمبرلی ت  .)500 :1904بهورر می رسد رده الگدوی التقداطی ژاپندی در تنگنا،دای واشدی اه
ِ
آمیختگی فر،نگی و سرگشتگی واشی اه آنت با اوعلاب بیشترت را،یار،ا و فضا،ای مناسبتری
را برای خروی اه بحران فرا ،میررد؛ اما در جامعۀ قاجارت درماودگی و بهووعی اهاینجاراوددگی
و اهآوجاماودگی واشی اه ای تداخل فر،نگیت تنش و فشار روحی بیشتری را ایجداد میردرد .در
پی وفوذ و فراگیری فر،نگ غربی در جامعۀ قاجارت فروغی (.،1255قد.، 1325ق) معروب به
ذراءالملک اوغت در شرح ُّ
تحیر و دودلی واشی اه عارض شدن آداب فروگدی بدر اخدشقت آداب
عادی جامعۀ قاجارت بهخوبی آن را بدا اید تعبیدر و مثداغ
معاشرات و وزارت
دولتمردان و مردم ِ
ُر ر
ر
ر
تبیی میرند ره «مردمت مذبذبی بی ِذلک ماودود و راستی مصداق مثلدی رده دربدار راف رفدت
رشغ میهوندت شدود» (ذراءالملک فروغیت 1318ت بهوقل اه :فرجیت .)299 :1388
مقام ،ای ژاپنیت با تأریرپذیری اه فر،نگ غربی رده ومداد رفتدار متمدواوده فدرض میشددت
ُّ
اشیاغ جدیدی اه آداب وزارت را با تحی ترویج میرردود تا بهعنوان رشوری متمددنت مقبدوغ
طبع غربی،ای خودپسند قرار گیرد .تش ،ایی برای اصشح برخی اه اعماغ و رفتار اوجام شدد
تا مورد تمسخر غربی،ا واقع وشوود .واگهان بسیاری اه رفتار،ا ره طبیعی میومودت در فهرسدت
امور ممنوعه قرار گرفت .در سیا،ۀ بهجایماودف اه بزف،دای ارتیدابی در سداغ 1876ت ویمدی اه
موارد به قضای حاجت در میاوی غیر اه مستراح،ای عمومی و پنج تا شدش،زار مدورد ویدز بده
ُ
دعوا و مرافعه و بر،نگی در مألعام مربو بود .ممنوعیت پوشیدن لنگ توسط رارگران شدهری و
چمبدرلی ت
(س ِیدن ِاسدتییرت 92 :1983؛
ِ
پیشگیری اه عریانومایی؛ اهجمله اید اقدداماا بدود ِ
 .)123 :1904البته بهلل جاری بودن احیام اسشمیت مسللۀ بر،نگیت ،مچون غرب و ژاپد
در جامعۀ قاجار موضدوعیت وداشدت .تأریدد مقام ،دای دولتدی بدر رعایدت آداب معاشدرا و
،نجار،ای اجتماعی جدید در بافت فر،نگی و تمدوی بومیت بروه دوگاوگی در رفتار عقشودی و
عقشوی مدرنت وامر
عاطفی فرد را بهخوبی وشان میداد .پیدایش دریافت و خود ِادراری اه رفتار
ِ

بر خویشت داری در ومایش بر،نگیت ابر ِاه مسا ل جنسیت و رنترغ بر رفتدار شخصدی در حدوه
عمومی و تش برای راودن آن،ا به حوه خصوصی بود.
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نتیجهگیری
برپایۀ ورریۀ «فرایند متمدن شدن» الیاس در ارا ده پیشدینۀ تیدوی فدرد مددرن غربدیت میتدوان
عاطفی فردت در حی دو روی یک سدیه ،سدتند .اه منردر
گفتت وجوف جداییواپذیر عقشوی و
ِ
ُ
روانشناختیت غرایز طبیعی فرد (بهتعبیر فروید)ت امری دروودی اسدت رده در سدلح خدرد و در
حوه خصوصیت بیشتر بروه و مهور مییابد و رنترغ ای غرایز یدا بدهتعبیر الیداس عواطد ت اه
منرری جامعهشناختیت واشی اه تیوی دولت مللقده و تعامدل افدراد در شدبیه،ای اجتمداعی
به مثابه امری بیرووی در سلح رشنت در حوه عمومی و در قالب ،نجار،ای اجتماعیت موجدب
دروویشدن خویشت داری فرد در روابط اجتماعی میشود ره در قالب تصویری اه فرد متمددن
بهومایش درمیآید .وخبگان ای جوامع ویز تش رردود تا بدا ارا دۀ رفتداری متمدواودهت پیشدگام
باهومایی ای چهرف باشند.
با وگا،ی به مسللۀ رلی پژو،ش و با توجه به مسدتنداتی رده ذردر شددت دو جامعدۀ ایراودی
قاجار و ژاپنی ِمی جدی بدا مسدا ل بنیدادی ییسداوی در رویدارویی بدا مدرویتده سدرگرم بودودد.
سرگشتگی و تحمل تنش،ای روحیت چالش مشترک وخبگدان در باهومدایی چهدرفای متمددن و
عقشوی در حوه عمومی بود .ویتۀ مه درای همینهت تفاوا فر،نگ همینهای و دروتیجدهت ودوعی
رواداری برخاسته اه آن بود ره ییی را به ساهگاری بدا روح مدرویتده در عرصدۀ عمدومی وهاد،دا
رشاود و دیگری را بهسوی درگیری با مدرویته سوق داد؛ بهگووهایرده بدهورر میرسددت ،مچندان
برخی اه ،مان مشیشا و مواوع اولیه وجود دارود .سیر تدریجی تأریرپذیری اه فر،نگ غربی و
عدم ورود ،مه جاوبۀ دولت قاجار به ای فرایندت و ،مچنی ت اختشب روییرد وخبگدان در برابدر
فر،نگ غربیت تفاوا روشنی با ،مسویی دولت مدرن و وخبگان ژاپ در دور ِمیجدی داشدت

ره همینه ساه موی سریعی اه اقتباس و تأسیس وهاد،ای مدرن در ای رشور شد .البتده ،مچدون
برخی اه مشحراا واشی اه آموهف،ای اسشمیدایراویت مخالفت ملیگرایدان محافردهرار ژاپد
ویز سبب توجه بیشتر به سنت بومی و اقتباس تلفیقی شد.
شاخص باهتاب ،ویت و گذشته در مسیر معاصدریت
در ای پژو،ش با درورر گرفت سه
ِ

با جهان (مدرویته)ت وشان دادف شدف ره چگووه فضای خاوه و ووا جامده و مدا،ر و وحدو ادب و
وزارت (مثش حرمت بر،نگی یا رعایت حری رمحرم ر
ووامحرم) در دور قاجدارت مقاومت،دایی را
ِ
به لحاظ ،نجارساهی مدرن در پی شد ره ومووه،ای آن در جامعۀ روبهتحوغ ژاپد بسدیار رمتدر
بود .موضع وسبتا یک دست وخبگدانت و ا،دداب و بروامدهریزی مشدخص دولدت ژاپد ت سدبب
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تعری یک ،ویت ملی مددرن متناسدب بدا مدرویتده و الگو،دای فر،نگدی دوگاوده و التقداطی
منعلفی شد ره آن،ا براساس آنت روییردی مصلحتگرایاوه و ومایشی در راستای دسدتیابی بده
،دب  ،تراهی با غرب و باهوگری در پیمان،ای تجاری وابرابرت شعار ژاپندی بدودن در خاودهت و
مدرن بودن در فضا،ای عمومی و محل رار را درپیش گرفتند.
سراوجامت آشیار شد ره گرایش بده عقشویدت در مسدیر پیشدرفت بدا گدرایش تداریخی بده
عواط ت احساساات و غرایزت دارای یک وقلۀ راوووی تشقی است؛ اهای روت ارا ۀ رفتار عقشودی
خود غرب ویز تنشها بودف و
در حوه عمومی در تضاد با ویژگی،ای روانشناختی فردت حتی در ِ

،ست .یافت پنا،گا،ی در حوهف،ای خصوصدیت بهتدری رافحدل بدود؛ هیدرات ر رودگ بدودن
مرهبندی،ا و تعری ،ای فر،نگی موجب احساس آسایش و آرامش بیشتر فدرد میشدد .مدوارد
مشخصی اه خودرشی در میدان روشدنفیران دو جامعدهت ،مچدون میشویاا نوکیوو 1یدا صواد

هدانت می تواود واشی اه عدم تحمل ای فشار،ا و موضوا پژو،ش،ایی در آیندف اه اید منردر
باشد.

1. Mishima Yukio
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