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  چکیده

رویکـرد ایرانیـان بــه ژاپـن بــه عنـوان الگــوي شـرقی و نمونــه      

ــدرن ــق م ــتم  موف ــدة بیس ــازي در س ــددي دارد  ،س ــل متع . دالی

و سـوابق مطلـوب ایـن     بخشی از این دالیـل مربـوط بـه پیشـینه    

الگــو در ذهــن ایرانیــان ســدة نــوزده و برخــی دیگــر مربــوط بــه 

عـه را بـه هـم    هایی است کـه ایـن دو جام   وجوه اشتراك و همسانی

ناشــی از  هــاي هتــاثیر لطمــ ،در کنــار ایــن دالیــل. داد پیونــد مــی

ــروز      ــه ب ــه منجرب ــی ـ ک ــورهاي غرب ــتعماري کش ــاي اس تکاپوه

ــه   ــی ب ــه هراس ــدید بیگان ــات ش ــورد روس و  احساس ــژه در م وی

مقالــۀ حاضــر ضــمن . انگلــیس شــد ـ نیــز درخــور توجــه اســت  

موزشـی و  سـازي آ  بررسی علل این رویکـرد، بـا تاکیـد بـر مـدرن     

ــان، بازتــاب آن را در  ــان جرایــد و افکــار عمــومی آمــوزش زن نمای

کـه نخبگـان   اسـت  در این بررسی نشـان داده شـده  . است ساخته

فکري سیاسی در رویارویی بـااین الگـو صـرفاً بـه بیـان مصـادیق       

ــد و از  هــاي مختلــف پرداختــه هــاي ژاپــن در عرصــه پیشــرفت ان

  .اند دهورزیو واکاوي علل ترقی غفلت تبیین 

  

ــدي ــان کلی ــدرن: واژگ ــران، م ــن، ای ــازي ژاپ ــوزش،  ،س آم
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هـاي  تحقـق ایـده  نـوگرایی سـده نـوزدهم و   فکري ایران در روندنخبگان سیاسی و

.دادنـد مورد توجه قراربخش تجددالهام ۀبه عنوان نمونژاپن رانوسازي در سده بیست،

صنعتی شـدن  تحقق نوسازي وگیري وپیدرهاي سیاسی وهاي ژاپن در عرصهموفقیت

آفریقـایی درگیـر مشـکالت ناشـی از     اي که اکثـر کشـورهاي آسـیایی و   هم در دورهآنـ 

اهمیت این الگـوي شـرقی تجـدد را نـزد روشـنفکران و      ـ  هاي استعماري بودندطلبیزیاده

 هـایی کـه موجبـات تحسـین سـایر     یکی از حوزه.کردتر میاران جهان سوم فزونزسیاستگ

در. موزشـی بـود  آسـازي نظـام   مـدرن ایران را نسبت به ژاپن برانگیخت، ویژه بهکشورها و

مـوزش  آا در گسـترش  هـ اقـدام آن هـا و مطبوعات ایران روحیه ژاپنـی محافل روشنفکري و

 اهـ به آن ءاز ضرورت اقتدازنان مورد تحسین قرار گرفت وبراي ژاپن به خصوص عمومی در 

جایگاه مـدل ژاپنـی تجـدد در فراینـد     .سازي سخن گفته شدطی طریق در مسیر نوبراي 

  .آموزشی و دالیل رویکرد ایرانیان به این الگو سوال محوري پژوهش حاضر استنوسازي

  

  جایگاه الگوي ژاپنی در فرایند مدرن سازي آموزشی

سـمبل موفقیـت در سـاماندهی    آل واي ایـده ژاپن براي مردم خاورمیانه نمونـه تصویر

نمودهاي تاثیر این الگو در آثار نویسندگان بلند . ین و به انجام رساندن تجدد استدولت نو

در تـرك،  نویسـندة  طیـار صـدیقلر  از جملـه  . گیري است ترکیه قابل پیمصر وایران، ةآواز

ترکیه در امـر  ژاپن وکشور واقدامات دۀ به مقایس» ترکیهالگوهاي ترقی و«بحثی پیرامون 

  )203: 1383سوگیتا،(.موفق تجدد یاد کرده استۀ ز ژاپن به عنوان نمونانوسازي پرداخته و

ذهنـی   ۀدغدغـ محـوري و  ۀپاسخ مناسبی براي مسـال 20و  19ةدر واقع در دو سد

تواند به پاي غرب برسد که چگونه یک کشور غیر غربی می است روشنفکران شرقی بوده

  )7: 1385اتابکی،(.از آن پیشی گیردو
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 هـاي  را در حـوزه 20و19هـاي  هاي ژاپن سدهپیشرفتاخبار ترقیات و یزنایرانیان 

ت وبـروز تحـوال  مطبوعات خـود  ها ودر کتابسیاسی دنبال کرده وگوناگون فرهنگی و

رویکـرد  هـا و ارزیابی علل این واکنشبراي تحلیل و.ستودندرا میدر آن کشور  ينوساز

  :اساسی را مدنظر قرار داد ۀد چهار نکتبه مدل ژاپنی تجدد از سوي ایرانیان بای

  20و  19هاي  سدهژاپن در  ۀجامع هاي ویژگیشرایط و. 1

  در این دوران ایران ۀجامع هاي ویژگیشرایط و. 2

  کشور ایران و ژاپن مشابه در دوهمسان و هاي ویژگیشرایط و. 3

  وجوه تمایز دو جامعه. 4

نـوگرایی را آغـاز    ،سـده نـوزدهم   هـاي  هین دهاز نخست ،زمانهم ژاپن تقریباًایران و

نظامی سبب تکوین نوگرایی در هر دو کشور بـا  فنی و هاي ماندگیتوجه به عقب.کردند

 ةزیـادي میـان دور   هـاي  شـباهت  نیزاصالحات در فرایند نوگرایی و.رویکرد نظامی شد

میجی  ةدوروزیر نخستهمچنین اصالحات ایتو،اصالحات امیرکبیر واصالحات میجی و

  )12ـ14: 1387مطیع،(.با سپهساالر وجود دارد

ایران است که یکی از نمودهاي آن  وسنتی ژاپن  ۀجامع هاي ویژگی ،مهم دیگر ۀنکت

نماینده زنان ژاپن دکتر ژوهی نیتو،. استا نسبت به مردان هفرودستی آنوضعیت زنان و

با اشاره بـه   ،هران برگزار شددر ت 1311در دومین کنگره عمومی نسوان شرق که در آذر 

  :                                                                       نرانی خود اظهار داشت کهخوضعیت زنان ژاپنی در س

در روزگـار  .ترنـد رفت که زنان از مردان پسـت تا به حال در مشرق زمین گمان می«

»گـیالس هـاي  شـکوفه مملکت «ولی در این.پیشین این فکر در ژاپن هم حکمفرما بود

نجـم  سـالمی؛ (.»پا به دایره ترقی نگذاشته اسـت هیچ چیز بیش از زن تغییر وضع نیافته و

  .)70: 1384آبادي،
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کشور به اصالح آموزشی به عنـوان  توجه نوگرایان دوها،دیگري در بحث شباهت ۀنکت

نـوزدهم بـه تـدریج کـه      ةسـد در ایـران  .پیش شرط اصالحات سیاسی و اجتمـاعی اسـت  

ماندگی ایران آگـاهی پیـدا کـرده و دریافتنـد کـه      وسعت عقبگران نوگرا از عمق واندیشه

بـه  سیاسـی اسـت،  ترین درمان دردهاي اجتمـاعی و مهمآموزش جدید به سبک اروپایی،

 ،سازيبدین سان اصالح آموزشی در مدرنآموزشی فراگیر ترغیب شدند و هاي اتخاذ هدف

  )ringer, 2001: 3(.صورت عامل اصلی تغییر درآمدبه فراتر از یک مولفه پیدا کرد و نقشی

سـیس  أتبـا قاجـار  ةاصـالح آموزشـی در دور  توسـعه فرهنگـی و   هـاي  نخستین گام

موانـع متعـددي کـه در مسـیر پیشـرفت      هـا و علیرغم مخالفتو  دارالفنون برداشته شد

در ژاپـن   .سنتی آن روزگار گشت ۀمی در جامعمنشاء تغییرات مه ،دارالفنون قرار داشت

ه اسـتقرار  پرورش در حکومـت تـاز  به اهمیت آموزش و میجی ةنخستین رهبران دور نیز

از عوامـل عمـده بـه شـمار     بـراي صـنعتی کـردن کشـور آن را    آگاه بودند و،خود یافتۀ

 نخسـت  ،پـرورش آمـوزش و صنعتی شدن کشـور ژاپـن،  د نوسازي وینفرادر.آوردندمی

 هـاي  خنثی کرد و لـرزش پایداري سنتی مردم را در برابر تمدن نوایستادگی و هاي مایه

سپس مـردم   د،به حداقل رسانیرا صنعتی  به جامعهسنتی  ۀناشی از انتقال از یک جامع

وزارت  .م1871در سـال  .پـرورش آگـاه سـاخت   گذاري در آموزش ورا به ارزش سرمایه

آموزش همگانی را  ۀبرنامه بلندپروازانت و مسئوالن، در ژاپن شکل گرفپرورش آموزش و

طبقـاتی  اشرافی و هاي به دور از امتیاز پرورش نوین نتیجه آموزش ودر. ندریزي کرد پی

  )26: 1374واردي،؛17ـ19: 1371طوسی،(.آغاز کردرامذهبی کار خود هاي آزاد از نفوذ گروهو

ي وسپس آمریکایی مورد اقتبـاس قـرار   نخست الگوي فرانسو ،در اصالح آموزشی ژاپن

همگرایی تاثیرات .در نظام آموزشی روي نمود نیزتغییرات دیگري  .م1880ۀدر ده.گرفت

.)197: 1364مرتـون، (آلمانی باعث تاکید بر برتـري دولـت شـد    پرستی و کنفوسیوسی وملیت
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از .ان اوج گرفـت آثار غربی نیـز در ایـن دور   ۀگرایش به ترجمآموزشی،همراه با اصالحات 

اثـر سـاموئل   اعتماد به نفس و ).م1859(توان از روبنسون کرزوئه آن زمان می هاي ترجمه

  .نام برد).م1871(در آزادي اثر جان استوارت میل و).م1870(اسمایلز 

نمـودار   اي جسـورانه کارهاي نو وها در این دوران به نوشتن رمان پرداختند وژاپنی

هـا  در ترجمه.انقالبی جهان بود هاي رخی از آنها مربوط به جنبشساختند که مضمون ب

، رونـد ترجمـه  )200:نهمـا (.ژاپن راه یافتند ۀبه جامع نیزعلوم غربی عالوه بر متون ادبی،

ادبـی جدیـد از قبیـل رمـان در ایـران       هاي سبکایجاد علوم متون ادبی غرب وانتقال و

تـوان میـان   در مجمـوع مـی  )123ــ 124: 1387یرجندي،علیزاده ب(.دنبال شدنیز عصر قاجاریه 

آموزشـی دوران امیـر   و اصـالحات فرهنگـی   فرهنگی عصر میجی واصالحات آموزشی و

  .  ی را مشاهده کردهای کبیر در ایران شباهت

نسبتـأ فراوانی  هاي آگاهی ،ایرانیانـ گیري جریان نوخواهی  با اوجـ در سده نوزدهم  

وافري داشتند کـه   ۀآسیایی عالق هاي مانند دیگر کشورست آوردند وها به دژاپنی ةدربار

 ،آن ۀانقالب مشروطپیروزي ژاپن بر روس و.غلبه کند .م1904روسیه در جنگ ژاپن بر

در آثـار  سبب شـد کـه نـه تنهـا    ثیر قرار داد واهمه تحت تروشنفکران ایرانی را بیش از

ی چـون طـالبوف را بـر آن    شخصـ بلکـه   ،ژاپن را ستایش کنند و تحوالت نوسازي ،خود

 هـاي  ایـن پیشـینه   )191: 1364حـائري، (.داشت تا قانون اساسی ژاپن رابه فارسی برگردانـد 

در گرایش نخبگان سیاسی و فکري سده بیست ایران بـه   ،پیوندهاي دو کشورنوگرایی و

صر پهلـوي  سازي آموزشی در عد مدرنینچنانکه در فرا.تاثیر نبوده استالگوي ژاپنی بی

رواج ، اول حکومـت رضاشـاه   ۀویـژه در دهـ  سـتایش آن بـه  متابعت از ایـن الگـو و  اول،

این رویکرد در سطوح مختلف نخبگان سیاسی از شـاه گرفتـه تـا    .پیدا کرداي  هالعادفوق

  .سطح نخبگان فکري نیز مطرح بودهمچنین درسایر دولتمردان و
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 هخـود از خـاطر   ۀدر سـفر نامـ  ، ر ایـران ژاپـن د نخستین وزیر مختارآکی ئو کازاما،

بـه سـخنرانی شـاه    و اسـت  یاد کرده اش دیدارش با رضاشاه به هنگام تقدیم استوار نامه

این سخنان بر اهمیت ژاپن نوین از منظر رضاشاه حکایت .در این دیدار اشاره داردایران 

  :ژاپن چنین گفترضاشاه در پاسخ به نطق سفیر.کندمی

انگیز نائـل  هاي شگفتاپن عظمت واال و فرهنگ درخشان دارد و به پیشرفتکشور پادشاهی ژ

  »ن را در عصر حاضر ستودیدآبسیار خوشحالم که شما شکوه ایران باستان و احیاي . آمده است

  :که بیان کرد هاي ژاپندر ستایش ازپیشرفت دو در ادامه سخن خو

را پیشـدار سـزاوار تحسـین     سـتایم و ژاپـن  هاي گرانسنگ ژاپن نـوین را مـی  پیشرفت«

هـاي  امـا دل  ،ژاپن و ایران از نظر جغرافیایی از هم دورنـد . دانمکشورهاي شرقی و آسیایی می

ما براي پیشـرفت آسـیا در هـر زمینـه، آمـاده تعـاون و        .ها بسیار به هم نزدیک استمردم آن

ثالثی بیشتر بـه هـم   ي معنوي دارند باید از هر کشور چون این دو کشور با هم رابطه. تالشیم

این نه فقط به خاطر مناسبات ایران و ژاپن که براي صـلح پایـدار در مشـرق    . تر بشوندنزدیک

مایه خوشوقتی فراوان است که دو کشور ما به افتتـاح مناسـبات و مبادلـه سـفیر     . زمین است

  )55: 1380کازاما، (.اندتوفیق یافته

سـازي او تغییـر   هاي مدرنتأثیر برنامه هایی که در دوران رضاشاه تحتیکی از حوزه

 ةدر واقع بـراي تبیـین سیاسـت آموزشـی دور    . آموزش و پرورش بود ،اي پیدا کردعمده

هاي اصـلی حکومـت او یعنـی تجـدد، تمرکزگرایـی، ناسیونالیسـم،       رضاشاه باید شاخصه

با  آموزشی ةاقدامات حکومت پهلوي در حوز. گري و سکوالریسم مدنظر قرار گیردنظامی

الشـکل بـراي   درسی مدارس، چاپ کتب درسـی، لبـاس متحـد    ۀانجام تغییراتی در برنام

اي، تأسـیس مدرسـه   افتتاح مدارس فنـی و حرفـه   )189: 1382ماتی، (آموزان ابتداییدانش

آموزش بزرگساالن و زنـان   و تأسیس دانشگاه تهران ،دارالمعلمین، گسترش آموزش عالی

  )190ـ192: همان(.صورت گرفت
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هـاي ایـدئولوژیک نظـام و تبعیـت از     سیاست آموزشی پهلوي اول بـر بنیـاد شـالوده   

از ایــن رو نظــارت حکومــت مرکــزي و یکپــارچگی. هــاي سیاســی اســتوار بــوداولویــت

بـا تاجگـذاري   . کـرد هاي آموزشی او را تعیین مـی خط مشی اصلی برنامه ،)تمرکزگرایی(

دولت افـزایش بیشـتري یافـت کـه      هسلط .ش1305رضاشاه و تحکیم قدرت او در سال 

بازتاب آن تصویب قانونی در همـان سـال بـود کـه وزارت آمـوزش و پـرورش را مکلـف        

آمـوزش   ۀژاپـن در زمینـ  . ملـت را فـراهم سـازد    ۀساخت تا امکان آموزش براي همـ می

ایـن   .م1872زیرا در قانون سـال  ،همگانی و نهادینه کردن آن بر ایران پیشی گرفته بود

  (kumagai,n.d:29).حاظ شده بودمسأله ل

برنامه آموزش همگانی افزون بر ارتقاي سطح فرهنگ عمـومی، اهـداف ایـدئولوژیک    

درخور توجه آنکه ژاپن یکی از کشورهایی بـود   ۀنکت. کردنظام حکومتی را نیز تأمین می

پیونـدهاي   )58: 1368کانل، (.آموزش و سیاست در آن تقویت شد ۀکه در سده بیست رابط

به آنجا رسید که وزارت آموزش و پرورش ژاپن دایره  .م1930آموزش و سیاست در سال 

امـا  . کنترل محصالن را تأسیس کرد که کارش بررسـی و هـدایت افکـار شـاگردان بـود     

مزبور در واقع تفتیش عقاید و تعقیب قانونی دارندگان افکار خطرنـاك  ةدایردیگرۀ وظیف

  )512:نهما(.از طریق تبلیغات بود از یک سو و هدایت افکار شاگردان

ها قادر بود که مـدل ژاپنـی را در منظـر رضاشـاه مطلـوب و      این ویژگیبدون تردید

سازي آموزشی اشاره شد، الگوي مدرنپیش از این، گونه که اما همان. مناسب جلوه دهد

بلکـه در میـان نخبگـان فکـري و      ،براي نخبگان سیاسـی مطلوبیـت نداشـت    تنها،ژاپن

توان از بهترین نمودهاي این گرایش را می. قابلیت متابعت را پیدا کرد نیزاصحاب رسانه 

  .شد، دریافتهاي آن دوره منتشر میطریق مقاالتی که در مجله
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ضمن تشـریح وضـعیت زنـان     خودهاي متعدد عالم نسوان در شمارهمجله براي نمونه 

ا در جامعه ماقبل صنعتی و مدرن، از اصالحات مدرن و اقـداماتی  هآن هايژاپن و محدودیت

عـالم  (.گویـد  می، سخن است که سبب تحول موقعیت زنان این کشور در ابعاد مختلف شده

  )51ـ  52: 1305؛ همان، سال پنجم، ش دوم، بهمن 265ـ  268: 1357، 8و  7سال هفتم، ش  ،نسوان

هـاي جرایـد ایـران را در آن دوره تشـکیل     مهم مقالهتیتر » اخبار ترقیات نسوان ژاپن«

ها ضمن ارزیابی تأثیرات جنگ جهانی اول در تحول ژاپن، بـر  مقالهاین نویسندگان . دادمی

هایی که در وضعیت آموزشی زنان در سطوح مختلف ابتدایی، متوسطه و عالی رخ پیشرفت

افزایش دانش و کارآمـدي آنهـا    گسترش آموزش زنان عالوه بر. کردندتأکید می ،نموده بود

ها را نیز به جایگـاه و  جهت مشارکت در امور اجتماعی و تصدي مشاغل مختلف، نگرش آن

هاي گونـاگون منجـر   ا در عرصههشان در جامعه تغییر داد و به افزایش مطالبات آنموقعیت

گونـه  ایـن  نسـوان اخبار ترقیات نسوان در مجله عالم  ۀی از مقالیاه بخشاین نکته در . شد

کنـیم و عالیمـی در   امروزه در یک دنیاي جدیـد زنـدگانی مـی   «:است بازتاب پیدا کرده

دست داریم که از این به بعد زنان ژاپن حرکات مستبدانه شوهران و برادران خود را مثل 

عدم ناراحتی قلب و اشتیاق به استفاده از لذایذ حیـاتی  . شوندسابق با فروتنی متحمل نمی

ترقی صنعت و روابط تجاري ژاپـن بـا سـایر    . شودز در نسوان اهمیتش زیادتر میروز به رو

اي بسط داده که نسـوان در بسـیاري از کارهـاي مردانـه     ملل دامنه شغل و هنر را به اندازه

با وجود تـرس و ضـدیت جـنس مخـالف کـه سـیادت خـود را در        . ... انددخالت پیدا کرده

هـا  ذ حقوق طبیعی خود پیشـرفت کـرده و ترقیـات آن   بیند قیام زنان براي اخمخاطره می

  )51ـ53: ، سال هفتم2، ش 1357همان،  ،28ـ  34: ، ش اول، سال دوم1300عالم نسوان، (.روزافزون است

در ارتباط با  ویژه بههاي آموزشی ژاپن را ترین جرایدي که اخبار پیشرفتیکی از مهم

صاحب امتیاز این مجلـه، علـی   . یت استمجله تعلیم و ترب، کرده استآموزش زنان درج 
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درج اخبار معـارف  . اران آموزش ایران در عصر پهلوي اول استزاصغر حکمت از سیاستگ

  .کندژاپن در این مجله از توجه متولیان نظام آموزشی ایران به الگوي ژاپنی حکایت می

هـایی در مـورد وضـعیت مـدارس دولتـی،      هاي مختلف این مجلـه آگـاهی  در شماره

). گیـري، هواپیمـایی و غیـره   رانـی، مـاهی  مدارس مربوط به تجارت، کشتی(دارس فنیم

صحی مدارس، مدارس دولتی مخصوص السنه خارجـه و   ةآکادمی شاهنشاهی ژاپن، ادار

، 5و  6مجله تعلیم و تربیت، سال سوم، ش (.گرفتهاي ژاپن در اختیار خوانندگان قرار میدانشگاه

گزارشی در باب دارالمعلمین عـالی ژاپـن   این مجله، هاي ز مقالهدر یکی ا)316ـ321: 1306

فسـور زن بـه چشـم    وپر6اسـامی  ،که در کـادر علمـی آن  است آمده  .م1923سال در

ایران بـا ژاپـن موجبـات آگـاهی و تهیـیج       ۀمقایسها واین گزارش )317:همـان (.خوردمی

تحلیـل اخبـار ترقیـات     ةه و نحونوع نگا. کردایرانیان را در کسب مراحل ترقی فراهم می

 گشـوده شفق سرخ عامل  براي نمونه در. یکدیگر، تفاوت داشتژاپن در جراید مختلف با 

رو از این.دن درهاي تمدن به روي زنان ژاپنی، تحصیل طب و طبابت معرفی شده بودش

.هاي مختلف پزشکی مدنظر قرار گرفـت هاي زنان ژاپنی در رشتهدر این جریده پیشرفت

  )3:، سال هشتم1246، ش 1308تیر  13شفق سرخ، (

ــ یهـاي سیاسـ  هاي آموزشـی در فعالیـت  عالوه بر حوزه ،ستیب ةزنان ژاپن در سد

هـایی را  تـوان گـزارش  در این زمینه می. در میان زنان شرقی پیشگام بودند نیزاجتماعی 

ه، تأسیس تشـکیالت  هاي خیریتوجه زنان ژاپن به ایجاد انجمن ۀدر جراید ایران در زمین

عـالم  (.سالم مشاهده کرد ۀملی و مجامعی جهت مبارزه با مفاسد اجتماعی و برپایی جامع

  )656:2، سال پنجم، ش 1305؛ شفق سرخ، 24ـ  27:، ش چهارم، سال دوم1300نسوان، 

نماینـده زنـان    ـ  هاي زنان ژاپن، گزارشی که خانم دکتر ژوهی نیتودر مورد پیشرفت

ها نسبت به سایر نوشته ،دومین کنگره عمومی نسوان شرق در تهران ارائه کرد در ـ  ژاپن
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در مورد  ددر سخنرانی خو» نیتو«. ایران داشته است ۀجامعیت و تأثیر بیشتري در جامع

ــداد شــاغلین زن، وضــعیت ازدواج و    ــان، تع ــه زن ــد ماهیان ــان، جرای ــت زن ــیم و تربی تعل

که بدون تردید همـه زنـان   است لی ارائه کرده هاي زنانه در ژاپن توضیحات کامجمعیت

بـراي مثـال در مـورد تعـداد     . زنان ایران را سخت تحـت تـأثیر قـرار داد    ویژه بهحاضر و 

هاي زنانه فعال در ژاپن مقارن حکومت رضاشاه گزارشـی ارائـه داد کـه درخـور     جمعیت

  :بندي کردهاي فعال را تفکیک و به شرح ذیل طبقهوي جمعیت .است توجه

  .جمعیت 22هاي زنان مخصوص خدمات اجتماعی، جمعیت.1

.جمعیت 14هاي زنانه سیاسی و اقتصادي، جمعیت.2

.جمعیت 14هاي کارگري زنانه، جمعیت.3

)73: آباديسالمی و نجم(.جمعیت 32هاي فنی و آرتیستی جمعیت.4

سـازي  ایران به الگوي ژاپنـی مـدرن   ۀنشانگر اقبال جامع ،شواهدي که شرح آن آمد

ها و بیان نخبگان سیاسی و فکري در رویکرد به الگوي ژاپنی صرفاً به ذکر پیشرفت. تاس

هاي گوناگون بسنده کردند و اگر هم بحثی در باب علت ایـن  اخبار ترقیات آنها در حوزه

  . کردندمیشد به تبیین سطحی قناعت ها میپیشرفت

اي رویـارویی سـنت و   هـ در میان نخبگان فکري آن روزگار واکاوي عمیقی در شیوه

 ،حث مفهومیابمو  لتجدد در ژاپن صورت نگرفت و بیان مصادیق پیشرفت بر واکاوي عل

هـا، بررسـی و شـناخت    براي جستجوي دالیل پیشرفت و ترقی ژاپنـی . سیطره پیدا کرد

کوشـی و  هـا از دیربـاز بـه سـخت    ژاپنـی . ا ضـروري اسـت  هروحیات فردي و اجتماعی آن

هاي طبیعی و شرایط نامساعد ایـن  این دو خصیصه با ویژگی. اندر بودهوشهمخوداتکایی 

اند با حداقل امکانـات در  مردم این کشور همواره مجبور بوده. ی داردۀ تنگاتنگکشور رابط

هـاي دیگـري کـه بـه نـوعی در مسـیر       ویژگـی . ندش کنوشاف خود کهداراه رسیدن به 
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جویی و قناعت، نظـم و انضـباط،   صرفه: عبارتند ازاست ها تأثیرگذار بوده پیشرفت ژاپنی

مدیریت زمان، توجه به نظافت و بهداشت، عالقه به طبیعت، احترام بـه بزرگـان و افـراد    

ها این روحیات را از آغاز در کودکـان خـود   ژاپنی. اهمیت دادن به کار گروهی و باتجربه

  )31ـ34: 1373ن، جعفریا(.پردازندرشد داده و همواره به تلفیق و تکرار این روحیات می

کـه نخبگـان سیاسـی و فکـري ایـران      ژاپـن  ترین بحث در دالیل پیشـرفت  اما مهم

محافـل روشـنفکري    ورد غفلتاند و از مباحث مچندان به آن نپرداخته ،هاي بیستسده

ۀ جامعـ  در واقـع بـارزترین مشخصـه   . ژاپن است ۀرویارویی سنت و تجدد در جامع است،

  . پیشرفت و صنعتی شدن استژاپن، سنتی ماندن در عین 

و دمیـدن روح نـو در    کهـن هاي ها در طی مسیر تحول، با بازنگري در اندیشهژاپنی

که در ایـن گـذار،   شگفت آن. هاي دیرین به تطبیق گذشته و حال پرداختندکالبد سنت

اعـم از   ـ  هـاي سـنتی  بازبینی اندیشهدر. دستمایه کار قرار گرفت ،تعلیمات کنفوسیوس

بود که اطاعت از یک اربـاب بـه اطاعـت ازسـازمان، گـروه کـار و       ـ   و غیرمذهبیمذهبی 

نئوکنفوسیوس اخالقـی و عملـی و ادغـام آن بـا باورهـاي      مکتب . منافع ملی تبدیل شد

اي در سـطح  مکتب شینتو که تا آن زمان خاص درباریان بود، ایدئولوژي پویا و گسـترده 

ایجـاد حـس ملیـت و    ، دولـت مرکـزي   ملی ایجاد کرد که بـا نیازهـاي جدیـد تأسـیس    

ها و افکار غرب همخـوان  و مدیریت از باال و حفظ منافع ملی در برابر روش ،پرستیوطن

بعـدي عامـل    هاي روشنفکران دوران اول و دوره1گرایینو سنتکالم آخر اینکه،  .شدمی

  )مقدمه 10ـ11: 1369ناکانه، (.سازي بوده استژاپن در روند مدرن ۀتوسع

  

  

________________________________________________________
١ Neo-traditionalism
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  نتیجه

اي وجـود پـاره  .داشـت  يسازي دالیل متعـدد رویکرد ایرانیان به الگوي ژاپنی مدرن

 ةسـد اوایـل  در تـزاري  پیروزي ژاپن بر روسـیه  ،)ترین آن شرقی بودنعمده(هاهمسانی

وجـود گـرایش غـرب    ،2روسـوفوبیا و 1در قالب انگلوفوبیـا  ویژه بهبیگانه هراسینوزدهم،

تجاري با تمایل رضاشاه به برقراري روابط سیاسی ووایرانیان ستیزانه در میان برخی از

.شـود ترین دالیل مطلوبیت ژاپن در روند نوسازي محسـوب مـی  تداوم آن از مهمژاپن و

اقـدامات  آموزش در ژاپن و ۀعرصسیاست تمرکزگرایی در،سیاستآموزش و هاي پیوند

سـازي  آل مـدرن ایـده  ۀه عنوان نمونژاپن در آموزش زنان نیز در توجه رضاشاه به ژاپن ب

 هـاي  اي الگوي ژاپنـی و اتخـاذ سیاسـت   این رویکرد در بازتاب رسانه هاي نمود. موثر بود

.فرهنگی مشابه ژاپـن در میـان نخبگـان حـاکم ایـران قابـل مشـاهده اسـت        آموزشی و

.                                                                           دایران بو ۀزدایی از الگوي غربی تجدد در جامعاین رویکرد مرکزیتترین پیامدمهم

________________________________________________________
  انگلیسی هراسی1
  روسی هراسی 2
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  منابع

  :فارسی

  .انتشارات خوارزمی: ، تهرانامیرکبیر و ایران،)1348(آدمیت، فریدون

  .انتشارات ققنوس:تهران،خواهترجمه مهدي حقیقت،تجدد آمرانه،)1385(تورج،اتابکی

  .نابی: ، تهران)در نگاهی کاربردي(آموزش و پرورش در ژاپن ،)1373(جعفریان، محمد

تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیـان مقـیم عـراق،    ،)1364(حائري، عبدالهادي

  .امیرکبیر: تهران

  . پژوهش شیرازهنشر و:تهراننهضت نسوان شرق،،)1384(آبادي  و افسانه نجم غالمرضاسالمی،
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سال یازدهم، شمارة 43 ـ تابستان 1389، صص 70 ـ 57

رویکرد ایرانیان سدة بیستم به الگوی ژاپنی در روند مدرنسازی* 


(با تکیه بر مدرنسازی آموزشی و آموزش زنان)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زهرا حامدی**

زهرا علیزاده بیرجندی***

چکیده

رويكرد ايرانيان به ژاپن به عنوان الگوي شرقي و نمونه موفق مدرنسازي در سدة بيستم، دلايل متعددي دارد. بخشي از اين دلايل مربوط به پيشينه و سوابق مطلوب اين الگو در ذهن ايرانيان سدة نوزده و برخي ديگر مربوط به وجوه اشتراك و همسانيهايي است كه اين دو جامعه را به هم پيوند ميداد. در كنار اين دلايل، تاثير لطمههای ناشي از تكاپوهاي استعماري كشورهاي غربي ـ كه منجربه بروز احساسات شديد بيگانه هراسي بهويژه در مورد روس و انگليس شد ـ نيز درخور توجه است. مقالة حاضر ضمن بررسي علل اين رويكرد، با تاكيد بر مدرنسازي آموزشي و آموزش زنان، بازتاب آن را در جراید و افکار عمومی نمایان ساخته است. در این بررسی نشان داده شده است كه نخبگان فكري سياسي در رويارويي بااين الگو صرفاً به بيان مصاديق پيشرفتهای ژاپن در عرصههای مختلف پرداختهاند و از تبیین و واكاوي علل ترقي غفلت ورزیدهاند.

واژگان كليدي: ژاپن، ايران، مدرنسازي، آموزش، سده بيستم.

نخبگان سياسي و فكري ايران در روند نوگرايي سده نوزدهم و تحقق ايدههاي نوسازي در سده بيست، ژاپن را به عنوان نمونة الهامبخش تجدد مورد توجه قرار دادند. موفقيتهاي ژاپن در عرصههاي سياسي و در پيگيري و تحقق نوسازي و صنعتي شدن ـ آن هم در دورهاي كه اكثر كشورهاي آسيايي و آفريقايي درگير مشكلات ناشي از زيادهطلبيهاي استعماري بودند ـ اهميت اين الگوي شرقي تجدد را نزد روشنفكران و سياستگزاران جهان سوم فزونتر ميكرد. يكي از حوزههايي كه موجبات تحسين ساير كشورها و بهويژه ايران را نسبت به ژاپن برانگيخت، مدرنسازي نظام آموزشي بود. در محافل روشنفكري و مطبوعات ايران روحيه ژاپنيها و اقدام آنها در گسترش آموزش عمومی در ژاپن به خصوص برای زنان مورد تحسين قرار گرفت و از ضرورت اقتداء به آنها برای طي طريق در مسير نوسازي سخن گفته شد. جايگاه مدل ژاپني تجدد در فرايند نوسازي آموزشي و دلايل رويكرد ايرانيان به اين الگو سوال محوري پژوهش حاضر است. 

جايگاه الگوي ژاپني در فرايند مدرن سازي آموزشي


تصوير ژاپن براي مردم خاورميانه نمونهاي ايدهآل و سمبل موفقيت در ساماندهي دولت نوين و به انجام رساندن تجدد است. نمودهاي تاثير اين الگو در آثار نويسندگان بلند آوازة ايران، مصر و تركيه قابل پيگيري است. از جمله طيار صديقلر نويسندة ترك، در بحثي پيرامون «الگوهاي ترقي و تركيه» به مقايسة اقدامات دو كشور ژاپن و تركيه در امر نوسازي پرداخته و از ژاپن به عنوان نمونة موفق تجدد ياد كرده است. (سوگيتا، 1383: 203)

در واقع در دو سدة 19 و 20 پاسخ مناسبي براي مسالة محوري و دغدغة ذهني روشنفكران شرقي بوده است كه چگونه يك كشور غير غربي ميتواند به پاي غرب برسد و از آن پيشي گيرد. (اتابكي، 1385: 7)

ايرانيان نیز اخبار ترقيات و پيشرفتهاي ژاپن سدههاي 19 و 20 را در حوزههاي گوناگون فرهنگي و سياسي دنبال كرده و در كتابها و مطبوعات خود بروز تحولات و نوسازی در آن کشور را ميستودند. براي تحليل و ارزيابي علل اين واكنشها و رويكرد به مدل ژاپني تجدد از سوي ايرانيان بايد چهار نكتة اساسي را مدنظر قرار داد:


1. شرايط و ويژگيهاي جامعة ژاپن در سدههای 19 و 20 

2. شرايط و ويژگيهاي جامعة ايران در این دوران 


3. شرايط و ويژگيهاي همسان و مشابه در دو کشور ایران و ژاپن 


4. وجوه تمايز دو جامعه


ايران و ژاپن تقريباً همزمان، از نخستين دهههای سده نوزدهم، نوگرايي را آغاز كردند. توجه به عقبماندگيهاي فني و نظامي سبب تكوين نوگرايي در هر دو كشور با رويكرد نظامي شد. در فرايند نوگرايي و اصلاحات نیز شباهتهای زيادي ميان دورة اصلاحات ميجي و اصلاحات اميركبير و همچنين اصلاحات ايتو، نخستوزير دورة ميجي با سپهسالار وجود دارد. (مطيع، 1387: 14ـ12)

نكتة مهم ديگر، ويژگيهاي جامعة سنتي ژاپن و ايران است كه يكي از نمودهاي آن وضعيت زنان و فرودستي آنها نسبت به مردان است. دكتر ژوهي نيتو، نماينده زنان ژاپن در دومين كنگره عمومي نسوان شرق كه در آذر 1311 در تهران برگزار شد، با اشاره به وضعيت زنان ژاپني در سخنراني خود اظهار داشت كه:                                                                       

«تا به حال در مشرق زمين گمان ميرفت كه زنان از مردان پستترند. در روزگار پيشين اين فكر در ژاپن هم حكمفرما بود. ولي در اين «مملكت شکوفههاي گيلاس» هيچ چيز بيش از زن تغيير وضع نيافته و پا به دايره ترقي نگذاشته است». (سلامي؛ نجم آبادي، 1384: 70).

نكتة ديگري در بحث شباهتها، توجه نوگرايان دو كشور به اصلاح آموزشي به عنوان پيش شرط اصلاحات سياسي و اجتماعي است. در ايران سدة نوزدهم به تدريج كه انديشهگران نوگرا از عمق و وسعت عقبماندگي ايران آگاهي پيدا كرده و دريافتند كه آموزش جديد به سبك اروپايي، مهمترين درمان دردهاي اجتماعي و سياسي است، به اتخاذ هدفهاي آموزشي فراگير ترغيب شدند و بدين سان اصلاح آموزشي در مدرنسازي، نقشي فراتر از يك مولفه پيدا كرد و به صورت عامل اصلی تغییر درآمد. (ringer, 2001: 3) 

نخستين گامهاي توسعه فرهنگي و اصلاح آموزشي در دورة قاجار با تأسيس دارالفنون برداشته شد و عليرغم مخالفتها و موانع متعددي كه در مسير پيشرفت دارالفنون قرار داشت، منشاء تغييرات مهمي در جامعة سنتي آن روزگار گشت. در ژاپن نیز نخستين رهبران دورة میجی به اهميت آموزش و پرورش در حكومت تازه استقرار یافتة خود، آگاه بودند و براي صنعتي كردن كشور آن را از عوامل عمده به شمار ميآوردند. در فرایند نوسازي و صنعتي شدن كشور ژاپن، آموزش و پرورش، نخست مايههاي ايستادگي و پايداري سنتي مردم را در برابر تمدن نو خنثي كرد و لرزشهاي ناشي از انتقال از يك جامعة سنتي به جامعه صنعتي را به حداقل رسانيد، سپس مردم را به ارزش سرمايهگذاري در آموزش و پرورش آگاه ساخت. در سال 1871م. وزارت آموزش و پرورش در ژاپن شکل گرفت و مسئولان، برنامه بلندپروازانة آموزش همگاني را پيریزی کردند. در نتيجه آموزش و پرورش نوین به دور از امتيازهاي اشرافي و طبقاتي و آزاد از نفوذ گروههاي مذهبي كار خود را آغاز كرد. (طوسي، 1371: 19ـ17؛ واردي، 1374: 26)

در اصلاح آموزشي ژاپن، نخست الگوي فرانسوي وسپس آمريكايي مورد اقتباس قرار گرفت. در دهة 1880م. تغييرات ديگري نیز در نظام آموزشي روي نمود. همگرايي تاثيرات مليتپرستي و كنفوسيوسي و آلماني باعث تاكيد بر برتري دولت شد (مرتون، 1364: 197). همراه با اصلاحات آموزشي، گرايش به ترجمة آثار غربي نيز در اين دوران اوج گرفت. از ترجمههاي آن زمان ميتوان از روبنسون كرزوئه (1859م.) و اعتماد به نفس اثر ساموئل اسمايلز (1870م.) و در آزادي اثر جان استوارت ميل (1871م.) نام برد.

ژاپنيها در اين دوران به نوشتن رمان پرداختند و كارهاي نو و جسورانهای نمودار ساختند كه مضمون برخي از آنها مربوط به جنبشهاي انقلابي جهان بود. در ترجمهها علاوه بر متون ادبي، علوم غربي نیز به جامعة ژاپن راه يافتند. (همان: 200) روند ترجمه، انتقال و علوم متون ادبي غرب و ايجاد سبکهای ادبي جديد از قبيل رمان در ايران عصر قاجاريه نیز دنبال شد. (عليزاده بيرجندي، 1387: 124ـ123) در مجموع ميتوان ميان اصلاحات آموزشي و فرهنگي عصر ميجي و اصلاحات فرهنگي و آموزشي دوران امير كبير در ايران شباهتهايي را مشاهده كرد.  

در سده نوزدهم ـ با اوجگيري جريان نوخواهي ـ ايرانيان، آگاهيهاي نسبتـأ فراواني دربارة ژاپنيها به دست آوردند و مانند ديگر كشورهاي آسيايي علاقة وافري داشتند كه ژاپن بر روسيه در جنگ 1904م. غلبه كند. پيروزي ژاپن بر روس و انقلاب مشروطة آن، روشنفكران ايراني را بيش از همه تحت تاثير قرار داد و سبب شد كه نه تنها در آثار خود، نوسازي و تحولات ژاپن را ستايش كنند، بلكه شخصي چون طالبوف را بر آن داشت تا قانون اساسي ژاپن رابه فارسي برگرداند. (حائري، 1364: 191) اين پيشينههاي نوگرايي و پيوندهاي دو كشور، در گرايش نخبگان سياسي و فكري سده بيست ايران به الگوي ژاپني بيتاثير نبوده است. چنانكه در فرایند مدرنسازي آموزشي در عصر پهلوي اول، متابعت از اين الگو و ستايش آن بهويژه در دهة اول حكومت رضاشاه، رواج فوقالعادهای پيدا كرد. اين رويكرد در سطوح مختلف نخبگان سياسي از شاه گرفته تا ساير دولتمردان و همچنين در سطح نخبگان فكري نيز مطرح بود.

آكي ئو كازاما، نخستين وزير مختار ژاپن در ايران، در سفر نامة خود از خاطره ديدارش با رضاشاه به هنگام تقديم استوار نامهاش ياد كرده است و به سخنراني شاه ایران در اين ديدار اشاره دارد. اين سخنان بر اهميت ژاپن نوين از منظر رضاشاه حكايت ميكند. رضاشاه در پاسخ به نطق سفير ژاپن چنين گفت:


كشور پادشاهي ژاپن عظمت والا و فرهنگ درخشان دارد و به پيشرفتهاي شگفتانگيز نائل آمده است. بسيار خوشحالم كه شما شكوه ايران باستان و احياي آن را در عصر حاضر ستوديد»

و در ادامه سخن خود در ستايش ازپيشرفتهاي ژاپن بیان کرد كه:


«پيشرفتهاي گرانسنگ ژاپن نوين را ميستايم و ژاپن را پيشدار سزاوار تحسين كشورهاي شرقي و آسيايي ميدانم. ژاپن و ايران از نظر جغرافيايي از هم دورند، اما دلهاي مردم آنها بسيار به هم نزديك است. ما براي پيشرفت آسيا در هر زمينه، آماده تعاون و تلاشيم. چون اين دو كشور با هم رابطهي معنوي دارند بايد از هر كشور ثالثي بيشتر به هم نزديكتر بشوند. اين نه فقط به خاطر مناسبات ايران و ژاپن كه براي صلح پايدار در مشرق زمين است. مايه خوشوقتي فراوان است كه دو كشور ما به افتتاح مناسبات و مبادله سفير توفيق يافتهاند. (كازاما، 1380: 55)

يكي از حوزههايي كه در دوران رضاشاه تحت تأثير برنامههاي مدرنسازي او تغيير عمدهاي پيدا كرد، آموزش و پرورش بود. در واقع براي تبيين سياست آموزشي دورة رضاشاه بايد شاخصههاي اصلي حكومت او يعني تجدد، تمركزگرايي، ناسيوناليسم، نظاميگري و سكولاريسم مدنظر قرار گيرد. اقدامات حكومت پهلوي در حوزة آموزشي با انجام تغييراتي در برنامة درسي مدارس، چاپ كتب درسي، لباس متحدالشكل براي دانشآموزان ابتدايي (ماتي، 1382: 189) افتتاح مدارس فني و حرفهاي، تأسيس مدرسه دارالمعلمين، گسترش آموزش عالي، تأسيس دانشگاه تهران و آموزش بزرگسالان و زنان صورت گرفت. (همان: 192ـ 190)

سياست آموزشي پهلوي اول بر بنياد شالودههاي ايدئولوژيك نظام و تبعيت از اولويتهاي سياسي استوار بود. از اين رو نظارت حكومت مركزي و يكپارچگي (تمركزگرايي)، خط مشي اصلي برنامههاي آموزشي او را تعيين ميكرد. با تاجگذاري رضاشاه و تحكيم قدرت او در سال 1305ش. سلطه دولت افزايش بيشتري يافت كه بازتاب آن تصويب قانوني در همان سال بود كه وزارت آموزش و پرورش را مكلف ميساخت تا امكان آموزش براي همة ملت را فراهم سازد. ژاپن در زمينة آموزش همگاني و نهادينه كردن آن بر ايران پيشي گرفته بود، زيرا در قانون سال 1872م. اين مسأله لحاظ شده بود. (kumagai,n.d:29)

برنامه آموزش همگاني افزون بر ارتقاي سطح فرهنگ عمومي، اهداف ايدئولوژيك نظام حكومتي را نيز تأمين ميكرد. نكتة درخور توجه آنكه ژاپن يكي از كشورهايي بود كه در سده بيست رابطة آموزش و سياست در آن تقويت شد. (كانل، 1368: 58) پيوندهاي آموزش و سياست در سال 1930م. به آنجا رسيد كه وزارت آموزش و پرورش ژاپن دايره كنترل محصلان را تأسيس كرد كه كارش بررسي و هدايت افكار شاگردان بود. اما وظيفة ديگر دايرة مزبور در واقع تفتيش عقايد و تعقيب قانوني دارندگان افكار خطرناك از يك سو و هدايت افكار شاگردان از طريق تبليغات بود. (همان: 512)

بدون ترديد اين ويژگيها قادر بود كه مدل ژاپني را در منظر رضاشاه مطلوب و مناسب جلوه دهد. اما همانگونه كه پیش از این، اشاره شد، الگوي مدرنسازي آموزشي ژاپن، تنها براي نخبگان سياسي مطلوبيت نداشت، بلكه در ميان نخبگان فكري و اصحاب رسانه نیز قابليت متابعت را پيدا كرد. بهترين نمودهاي اين گرايش را ميتوان از طريق مقالاتي كه در مجلههاي آن دوره منتشر ميشد، دريافت.

براي نمونه مجله عالم نسوان در شمارههاي متعدد خود ضمن تشريح وضعيت زنان ژاپن و محدوديتهاي آنها در جامعه ماقبل صنعتي و مدرن، از اصلاحات مدرن و اقداماتي كه سبب تحول موقعيت زنان اين كشور در ابعاد مختلف شده است، سخن میگوید. (عالم نسوان، سال هفتم، ش 7 و 8، 1357: 268 ـ 265؛ همان، سال پنجم، ش دوم، بهمن 1305: 52 ـ 51) 

«اخبار ترقيات نسوان ژاپن» تيتر مهم مقالههاي جرايد ايران را در آن دوره تشكيل ميداد. نويسندگان این مقالهها ضمن ارزيابي تأثيرات جنگ جهاني اول در تحول ژاپن، بر پيشرفتهايي كه در وضعيت آموزشي زنان در سطوح مختلف ابتدايي، متوسطه و عالي رخ نموده بود، تأكيد ميكردند. گسترش آموزش زنان علاوه بر افزايش دانش و كارآمدي آنها جهت مشاركت در امور اجتماعي و تصدي مشاغل مختلف، نگرش آنها را نيز به جايگاه و موقعيتشان در جامعه تغيير داد و به افزايش مطالبات آنها در عرصههاي گوناگون منجر شد. اين نكته در بخشهایي از مقالة اخبار ترقيات نسوان در مجله عالم نسوان اينگونه بازتاب پيدا كرده است: «امروزه در يك دنياي جديد زندگاني ميكنيم و علايمي در دست داريم كه از اين به بعد زنان ژاپن حركات مستبدانه شوهران و برادران خود را مثل سابق با فروتني متحمل نميشوند. عدم ناراحتي قلب و اشتياق به استفاده از لذايذ حياتي روز به روز در نسوان اهميتش زيادتر ميشود. ترقي صنعت و روابط تجاري ژاپن با ساير ملل دامنه شغل و هنر را به اندازهاي بسط داده كه نسوان در بسياري از كارهاي مردانه دخالت پيدا كردهاند. ... با وجود ترس و ضديت جنس مخالف كه سيادت خود را در مخاطره ميبيند قيام زنان براي اخذ حقوق طبيعي خود پيشرفت كرده و ترقيات آنها روزافزون است. (عالم نسوان، 1300، ش اول، سال دوم: 34 ـ 28، همان، 1357، ش 2، سال هفتم: 53ـ51)

يكي از مهمترين جرايدي كه اخبار پيشرفتهاي آموزشي ژاپن را بهويژه در ارتباط با آموزش زنان درج کرده است، مجله تعليم و تربيت است. صاحب امتياز اين مجله، علي اصغر حكمت از سياستگزاران آموزش ايران در عصر پهلوي اول است. درج اخبار معارف ژاپن در اين مجله از توجه متوليان نظام آموزشي ايران به الگوي ژاپني حكايت ميكند.

در شمارههاي مختلف اين مجله آگاهيهايي در مورد وضعيت مدارس دولتي، مدارس فني(مدارس مربوط به تجارت، كشتيراني، ماهيگيري، هواپيمايي و غيره). آكادمي شاهنشاهي ژاپن، ادارة صحي مدارس، مدارس دولتي مخصوص السنه خارجه و دانشگاههاي ژاپن در اختيار خوانندگان قرار ميگرفت. (مجله تعليم و تربيت، سال سوم، ش 6 و 5، 1306: 321ـ316) در يكي از مقالههاي این مجله، گزارشي در باب دارالمعلمين عالي ژاپن در سال 1923م. آمده است كه در كادر علمي آن، اسامی 6 پروفسور زن به چشم ميخورد. (همان: 317) اين گزارشها و مقايسة ايران با ژاپن موجبات آگاهي و تهييج ايرانيان را در كسب مراحل ترقي فراهم ميكرد. نوع نگاه و نحوة تحليل اخبار ترقيات ژاپن در جرايد مختلف با یکدیگر، تفاوت داشت. براي نمونه در شفق سرخ عامل گشوده شدن درهاي تمدن به روي زنان ژاپني، تحصيل طب و طبابت معرفي شده بود. از اينرو در اين جريده پيشرفتهاي زنان ژاپني در رشتههاي مختلف پزشكي مدنظر قرار گرفت. (شفق سرخ، 13 تير 1308، ش 1246، سال هشتم: 3) 

زنان ژاپن در سدة بیست، علاوه بر حوزههاي آموزشي در فعاليتهاي سياسی ـ اجتماعي نیز در ميان زنان شرقي پيشگام بودند. در اين زمينه ميتوان گزارشهايي را در جرايد ايران در زمينة توجه زنان ژاپن به ايجاد انجمنهاي خيريه، تأسيس تشكيلات ملي و مجامعي جهت مبارزه با مفاسد اجتماعي و برپايي جامعة سالم مشاهده كرد. (عالم نسوان، 1300، ش چهارم، سال دوم: 27 ـ 24؛ شفق سرخ، 1305، سال پنجم، ش 656: 2)

در مورد پيشرفتهاي زنان ژاپن، گزارشي كه خانم دكتر ژوهي نيتو ـ نماينده زنان ژاپن ـ در دومين كنگره عمومي نسوان شرق در تهران ارائه كرد، نسبت به ساير نوشتهها جامعيت و تأثير بيشتري در جامعة ايران داشته است. «نيتو» در سخنراني خود در مورد تعليم و تربيت زنان، جرايد ماهيانه زنان، تعداد شاغلين زن، وضعيت ازدواج و جمعيتهاي زنانه در ژاپن توضيحات كاملي ارائه كرده است كه بدون ترديد همه زنان حاضر و بهويژه زنان ايران را سخت تحت تأثير قرار داد. براي مثال در مورد تعداد جمعيتهاي زنانه فعال در ژاپن مقارن حكومت رضاشاه گزارشي ارائه داد كه درخور توجه است. وي جمعيتهاي فعال را تفكيك و به شرح ذيل طبقهبندي كرد:

1. جمعيتهاي زنان مخصوص خدمات اجتماعي، 22 جمعيت.

2. جمعيتهاي زنانه سياسي و اقتصادي، 14 جمعيت.

3. جمعيتهاي كارگري زنانه، 14 جمعيت.

4. جمعيتهاي فني و آرتيستي 32 جمعيت. (سلامي و نجمآبادي: 73)

شواهدي كه شرح آن آمد، نشانگر اقبال جامعة ايران به الگوي ژاپني مدرنسازي است. نخبگان سياسي و فكري در رويكرد به الگوي ژاپني صرفاً به ذكر پيشرفتها و بيان اخبار ترقيات آنها در حوزههاي گوناگون بسنده كردند و اگر هم بحثي در باب علت اين پيشرفتها ميشد به تبيين سطحي قناعت میكردند. 

در ميان نخبگان فكري آن روزگار واكاوي عميقي در شيوههاي رويارويي سنت و تجدد در ژاپن صورت نگرفت و بيان مصاديق پيشرفت بر واكاوي علل و مباحث مفهومي، سيطره پيدا كرد. براي جستجوي دلايل پيشرفت و ترقي ژاپنيها، بررسي و شناخت روحيات فردي و اجتماعي آنها ضروري است. ژاپنيها از ديرباز به سختكوشي و خوداتكايي مشهور بودهاند. اين دو خصيصه با ويژگيهاي طبيعي و شرايط نامساعد اين كشور رابطة تنگاتنگي دارد. مردم اين كشور همواره مجبور بودهاند با حداقل امكانات در راه رسيدن به اهداف خود کوشش کنند. ويژگيهاي ديگري كه به نوعي در مسير پيشرفت ژاپنيها تأثيرگذار بوده است عبارتند از: صرفهجويي و قناعت، نظم و انضباط، مديريت زمان، توجه به نظافت و بهداشت، علاقه به طبيعت، احترام به بزرگان و افراد باتجربه و اهميت دادن به كار گروهي. ژاپنيها اين روحيات را از آغاز در كودكان خود رشد داده و همواره به تلفيق و تكرار اين روحيات ميپردازند. (جعفريان، 1373: 34ـ31)

اما مهمترين بحث در دلايل پيشرفت ژاپن كه نخبگان سياسي و فكري ايران سدههاي بيست، چندان به آن نپرداختهاند و از مباحث مورد غفلت محافل روشنفكري است، رويارويي سنت و تجدد در جامعة ژاپن است. در واقع بارزترين مشخصه جامعة ژاپن، سنتي ماندن در عين پيشرفت و صنعتي شدن است. 

ژاپنيها در طي مسير تحول، با بازنگري در انديشههاي کهن و دميدن روح نو در كالبد سنتهاي ديرين به تطبيق گذشته و حال پرداختند. شگفت آنكه در اين گذار، تعليمات كنفوسيوس، دستمايه كار قرار گرفت. در بازبيني انديشههاي سنتي ـ اعم از مذهبي و غيرمذهبي ـ بود كه اطاعت از يك ارباب به اطاعت ازسازمان، گروه كار و منافع ملي تبديل شد. مکتب نئوكنفوسيوس اخلاقي و عملي و ادغام آن با باورهاي مكتب شينتو كه تا آن زمان خاص درباريان بود، ايدئولوژي پويا و گستردهاي در سطح ملي ايجاد كرد كه با نيازهاي جديد تأسيس دولت مركزي، ايجاد حس مليت و وطنپرستي، و مديريت از بالا و حفظ منافع ملي در برابر روشها و افكار غرب همخوان ميشد. کلام آخر اینکه، نو سنتگرايي
 روشنفكران دوران اول و دورههاي بعدي عامل توسعة ژاپن در روند مدرنسازي بوده است. (ناكانه، 1369: 11ـ10 مقدمه)

نتيجه


رويكرد ايرانيان به الگوي ژاپني مدرنسازي دلايل متعددی داشت. وجود پارهاي همسانيها (عمدهترين آن شرقي بودن)، پيروزي ژاپن بر روسيه تزاری در اوایل سدة نوزدهم، بيگانه هراسي بهویژه در قالب انگلوفوبيا
 و روسوفوبيا
، وجود گرايش غرب ستيزانه در ميان برخي از ایرانیان و تمايل رضاشاه به برقراري روابط سياسي و تجاري با ژاپن و تداوم آن از مهمترين دلايل مطلوبيت ژاپن در روند نوسازي محسوب ميشود. پيوندهاي آموزش و سياست، سياست تمركزگرايي در عرصة آموزش در ژاپن و اقدامات ژاپن در آموزش زنان نيز در توجه رضاشاه به ژاپن به عنوان نمونة ايدهآل مدرنسازي موثر بود. نمودهاي اين رويكرد در بازتاب رسانهاي الگوي ژاپني و اتخاذ سياستهاي آموزشي و فرهنگي مشابه ژاپن در ميان نخبگان حاكم ايران قابل مشاهده است. مهمترين پيامد اين رويكرد مركزيتزدايي از الگوي غربي تجدد در جامعة ايران بود.                                                                           
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