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 زدن در پارلمان ژاپن های اجتماعی و فرهنگی چُرت جنبه :گریز ابزارِ ،خواب
 

 دانشگاه وین ،استادیار مطالعات ژاپن 1(Brigitte STEGER) بریژیت اِستِگر

 دانشگاه تهراناستادیار مطالعات ژاپن،  2دیمحمّ علی گل برگردان:

 
برگردان  ؛دنز )چُرت 4نِموُری ای، تر دقیق تعبیر  هبه تبیین موضوع خواب یا ب حاضر مقاله ،3نامه هوسِکي هفتهدر  سلسله مقاالتياز انتشار پس 

نخست آن،  برایشده  ارایهتحلیل رفتار خواب و دالیل  ابپردازد.  مي شرایط کاری و در انظار عمومي( در «حضور هنگام بهبودن  خواب»واژه  به واژه

شده برای انجامِ یک کار و نه  وقت و تالشِ صرف ،در کلد ده نشان مي که گیرد مورد بحث و بررسي قرار مي کوشي سختمعاني کاری و  اخالقِ

برای  کردنِ خود وقفخستگي ناشي از  ثمرهتوان  را مينِموُری  ای .است فردیک کاریِ تعهد قضاوت درباره  مبنایو تمرکز بر آن،   داشتن شایستگي

و  نِموُری ای ی مفهوميفحوادوم،  .تفسیر کرددادنِ تعهد به انجام کار  برای نشان زیرکانه روشيحتي  ،و در نتیجهکار و گذشتن از خواب شبانه 

 لحاظ از ،یاندازداجتماعي موجود را به خطر ن وضعیتنِموُری  ایکه  تا زماني قابل استنتاج است. این اصطالحاهمیت اجتماعي آن از معنای لغوی 

متاثر از  پذیرشمیزان این  ،حال با اینپذیرش است.  قابلدر جامعه ژاپن ( Erving Goffman) گریزیا یک  نبياعملي جفرهنگي به عنوان 

تعریف را  مناسبشرایط  چه کسيکند  تعیین مي قدرت است کهاین روابط عمدتا چراکه  ؛است درگیر در یک مجموعه روابط قدرت میان افرادِ

 .باشدیا مردود  پذیرش قابلتواند  ميکه خوابیدن در کجا  مثل این کند؛

 

 مقدمه .1

 
، این واقعا ببینیم را جنبه مثبت قضیه گرا البته ؛روند خواب مي به طوری کنید که این ها[ پیدا نمي نيمردمي ]مثل ژاپ وقت یچه، و اما درباره خواب

اعتنا به این  بي اما رسد نظر مي کننده به که بسیار معذبگیرند  قرار مي يهای عجیب شکل و وضعیتدر ها  آندر قطار و اتوبوس،  یک نعمت است.

 .برند سر مي بهآرامش خاصي در  حاالت،

 

 نگاه چنان کر شد، همقول باال ذ در توکیو که در نقل 1930( طي دهه 23 :1937) 5نسومکاترین سَ آور مشاهدات شگفت

که انتظاری  اتِساعبه داخل قطارها و هرگز رفتن در طول روز،  خواب به کند. ژاپن جلب ميسوی  هبازدیدکنندگان خارجي را ب

ها، دیسکوها و در میان تماشاگران  در رستورانافرادی را که خوابند . دشو نمي محدودشود،  قرار نیست کار خاصي طي آن انجام

نظر  به ،ها ها و همایش ، نشستها راني مثل سخن یهای کار وقعیتام. حتي در برخي از م دیده [6مسابقات کشتي ]سوُمو

که مناسب خواب  هایي ن یک رفتار اجتماعي غیرعادی باشد. در کشورهای دیگر نیز خوابیدن در محیطزد رسد که چُرت نمي

 حال، گیرانه، مختص جوامع مُدرن غربي است. با این سخت« رژیمِ خواب»تحمل است. اما در واقع، اجرای یک  نیستند، قابل

راستا با رویکردی کامال  یت است که پدیده مورد اشاره همساخته، این واقع  چه که در مورد ژاپن ذهنم را به خود مشغول آن

روند و گاهي  خواب مي دوستان ژاپني من که دو دقیقه پس از ورود به قطار در مترو بهمتفاوت نسبت به خواب شبانه است. 

که قدر مشغله دارند  که آن از این ،زنند اختیار چُرت مي بيراني  و یا یک جلسه سخناوقات در لحظات پایاني یک ضیافت شام 

                                                 
1 .استادیار مطالعات ژاپن، گروه مطالعات شرق آسیا، دانشگاه وین )م. در حال حاضر دانشیار رشته مطالعاتِ ژاپن مدرن، دانشگاه کمبریج(. 
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بالند و در  خود مي خاصي به تر( بخوابند، با افتخارِ ها حتي کم توانند بیش از پنج یا شش ساعت )برخي از آن ها نمي شب

 دانند. ساعته مرا نشانه تنبلي مي خواب هفت تا هشت ،حال عین

 اگرکار معموال نشانه اتالف وقت در کار و تنبلي است.  ویژه خوابیدن در محل  طور کلي خواب روزهنگام و به در جوامع غربي، به 

حتي در  -با خوابیدنچرا پس شوند،  مند محسوب مي ي بسیار ارزشایلخصکوشي و کاستن از خواب شبانه در ژاپن  تسخ

سطه کنجکاوی و شیفتگي نسبت به این تناقض ظاهری، ابعاد گوناگون خواب در جامعه وا به شود؟ مدارا مي -کار مدرسه و محل

با توجه به بار معنایي چندگانه خواب، این  (.Steger 2001مورد بررسي قرار دادم )خود ژاپن را در پژوهش دوره دکتری 

در این پژوهش، ختلف مورد بررسي قرار گیرد. های م با استفاده از روش گرفته و یط گوناگوني که از آن نشاتپدیده باید در شرا

( 7های پژوهشي صدا و سیمای ملّي ژاپن )اِن. اِچ. کِي. بررسي را برگزیدم. هر دو رویکرد کمّي و کیفي )با تاکید بر روش دوم(

ی مربوط به  رهاشده تلویزیوني، نوشتا های تحلیل های شفاهي، مشاهده مشارکتي، برنامه درباره استفاده مردم از وقت، مصاحبه

ها، متون تاریخي گوناگون همانند  ها و مجالت را مورد بررسي و ارزیابي قرار دادم. عالوه بر این هسازی و مقاالت روزنامهخودبِ

نابع تصویری چنین م و همهای بودایي، مقررات عمومي  های ادبي و هنری، متون و نوشته دفاتر خاطرات، نوشته ها، نگاری وقایع

  ها و پوسترها( را بررسي کردم.  پُستال ، کارت«9اِماکي»شکل  ، نقاشي طوماری«8یوئه اوُکي» ی روی چوب ها نقاشي)

لحاظ  به ،ها ها یا مهماني راني ها، سخن یکي از نتایج این پژوهش آن است که خوابیدن در قطار و در طول برگزاری همایش 

شکلِ مرسوم آن گاه بر روی کاناپه یا  های گاه و بي زدن خواب است بلکه با چُرت تنها متمایز از خواب شبانه در رخت اجتماعي نه

 نِموُری ایشناختي این پدیده از طریق واژه ژاپني  در قالب چُرت بعد از ناهار نیز متفاوت است. ماهیت جامعهدر زمان استراحت 

های چیني ]کانجي[  ترکیبي از نشانه نِموُری ایدرک خواهد بود.  رود، به بهترین شکل قابل کار مي وع از خواب بهکه برای این ن

در زبان  نِموُری ای واژه بودن از نظر فیزیولوژیک است. معنای خواب به 11،نِموُریو  داشتنمعنای حضور  به 10،ایروُ []مصدرِبرای 

هنگام صحبت درباره  را به نِموُری ایرود. برخي از مردم واژه  کار مي معنایي متفاوت به بارِ اندکق مختلف و با به طُر ،روزمره

 و خواب، تُشک( خواب )رخت مدت یا خوابیدن خارج از محل سبک و برخي دیگر در زمان اشاره به خواب کوتاه حالتي از خوابِ

 های یادشده حاکي از آن است که با این وجود، ویژگي کنند. ميهای عمومي استفاده  انکعبارت دیگر، عمدتا خواب در م به
ویژگي اصلي  شود. به حالت خاصي از بدن، مدت زمان، الگوی نوار مغزی )دامنه نوسان امواج مغزی( مربوط نمي نِموُری ای

 شده، حضور دارد. چه که برای خواب در نظر گرفته از آن متفاوتاست که فردی که خوابیده در موقعیتي  آن ینِموُر یا

کار را مورد بحث و  در محل ینِموُر یاعنوان نمونه،  مقاله حاضر با انتخاب نمایندگان پارلمان ژاپن در طول جلسات علني به 

هایي عالي  اتي فرصتهای انتخاب های مطبوعاتي و رقابت بر نشست  عالوه ،عمومي پارلمان های نشستدهد.  بررسي قرار مي

از طریق  جلساتگیرد. این  قرار مي ن شکل ممکن در معرض دید عمومفعالیت دولت و پارلمان به بهتریهستند که طي آن 

های پارلمان و  نمایندگان در نشست شوند. با تحلیل الگوی رفتار خواب و توسط مطبوعات پوشش داده مي شدهتلویزیون پخش 

، به بحث و بررسي درباره اخالق کاری، اهمیت انجام وظیفه و هوسِکينامه  ه مقاالتي در هفتهسلسل طيشده  یل ارایهدال

 پردازم. ها با خواب و استراحت مي کوشي و رابطه آن سخت

ری بَ  پیرو نظریهگاه اجتماعي در نظر بگیرم. در این زمینه،  خلوتمَلجا و عنوان شکلي از  را به ینِموُر یااین پژوهش باعث شد تا 

انجام  کند که هم ضامنِ های ساختاری را عرضه مي دسته از ویژگي هر سازمان اجتماعي آن»عتقد است: هستم که م 12شوارتز

 هر از چندگاهيمردم  اگر (.Schwartz 1973: 18« )رهایي از چنین وظایفي استکننده  وظایف معمول است و هم تضمین
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مندی یا  رضایتخُشنودی و پوشي کنند، احساس  چشمتوجه باشند و  بيماعي زیستي اجت نسبت به انجام وظایف و همنتوانند 

با کار تفریح گاهي خواب و رو، گرچه  زیستي اجتماعي متوقف خواهد شد. از این پذیری نسبت به انجام وظایف و هم حتي تحمل

دغدغه کار  شرط مهمي را جهت انجام آرام و بي با ایجاد فرصت کافي جهت تجدید قوا و بازیابي افراد، پیش اما هستنددر تضاد 

هایي برای  باشند، باید به دنبال راه کار نداشته که افراد زمان کافي برای تجدید قوا در خارج از محل در صورتي کنند. مي فراهم

تر باشد،  گیرانه کاری تجدید قوا کنند. هرچه مقررات رسمي سخت داخل آن فضایا شاید بتوانند در دور زدن مقررات باشند ت

شود که با تسهیلِ  ساز و کاری محسوب مي ینِموُر یا استداللم این است که تر خواهد بود. ها نیز پیچیده های دور زدن آن راه

تر درباره  داد. در رهیافتي دیگر، به کاوش بیشها را افزایش خواهد  ات اجتماعي، عمال کاربرد آنالزامسرپیچي از مقررات و 

درگیر بودن در »گیری از عبارت دقیق و پیچیده اِروینگ گافمَن درباره  پرداخت. با وام خواهم ینِموُر یامفهوم اجتماعي 

 مشغله»یک عنوان  به را ینِموُر یا گنگ و مُبهم وجودتوان  در طول کار مياللم این است که داست ،«های اجتماعي موقعیت

  .است، درک کردها  مشغلهگونه از  مقررات این تابعکه گریز  ]ابزارِ[  یا نوعي ]ثانوی[ «تابع

 

 هوسِکینامه  موضوع مورد بحث هفته –زدن نمایندگان در پارلمان  چُرت .2

خود، اقدام به انتشار سلسله  1977در چاپ مورخ سیزدهم فوریه «( نامه گوهر هفته»واژه:  به )برگردان واژه هوسِکينامه  هفته

هایي  کرد. در نخستین شماره از این مقاالت، عکس« رسان به ژاپن ترین اشتباهات سیاسي و اداریِ آسیب بزرگ»مقاالتي درباره 

البته بود.  ها به چاپ رسیده همراه اظهارنظرهای آن ههای خود ب زدن روی صندلي از اعضای پارلمان ملي ژاپن در حال چُرت

عمده مخاطبان این نشریه،  ژاپن نبود. نظرِ فکری و صاحبنشریات  ی از جمله (13شا کوبوُن)چاپ انتشارات  هوسِکينامه  هفته

مقاالت در  این ویژهحال،  متوقف شد. با این 2001خوانندگان مرد و از طبقه متوسط شهری بودند و انتشار آن در ژانویه سال 

خت. در پارلمان برانگی ینِموُر یامداران مباحث داغي را درباره  های ژاپني و نیز در بین سیاست میان مردم و بسیاری از رسانه

های سیزدهم فوریه، سیزدهم مارس،   ای که در شماره باشد. چهار مقاله تغیر رویکرد هم شده رسد که حتي باعث یک نظر مي به

 14بحث ما هستند. جا سرآغار اند، در این پرداخته نِموُری ایبه موضوع  1988و ششم اوت  1997یکم مه سال 

  ها . این عکسزدن هستند عضو پارلمان را ثبت کردند که آشکارا در حال چُرت 40های  عکس هوسِکينامه  نگاران هفته روزنامه 

دهند.  کم پنج دقیقه نشان مي مدت دست ها و یا روی میز خوابیدن نمایندگان را به بودن گردن ها، خم بودن چشم روشني بسته به

های  توان در رسانه نبود. عکس نمایندگان در حالت خواب را اغلب مي موضوع غیرعادیِ خاصيخودیِ خود،  این موضوع به

( مشروح مذاکرات گوناگون از جمله .سیمای ملي ژاپن )اِن. اِچ. کِينوشتاری و همچنین تلویزیون ژاپن دید، چراکه صدا و 

های علني پارلمان جهت  ها و نشست ثات کمیسیونهای دولت در جلسات عمومي و مباح های مربوط به سیاست راني سخن

مداران  سیاستن زد (. چُرتForeign Press Center 1995: 39کند ) را پخش مي« گذاری در راستای منافع ملت قانون»

ها  یک گام فراتر رفتند. آن هوسِکينامه  نگاران هفته کند. اما روزنامه المللي بازتاب پیدا مي های بین در رسانه گاه ژاپني حتي گه

ها  که دَه تن از آن شان در این رابطه شدند. در حالي اتتوضیحاَدای و خواستار برای اعضای مورد اشاره فرستادند  این تصاویر را

بود این چالش را جدی  زدن منتشر شده شان در حال چُرت یچ واکنشي نشان ندادند، بیش از نیمي از نمایندگاني که عکسه

 بندی کرد: توان به چهار دسته عمده تقسیم ها را مي های آن گرفتند. پاسخ

نامه  است. هفته شده نِموُری ای باعث ،ترین پاسخ این بود که برنامه کاریِ فشرده و فشار کاریِ زیاد در شب نخستین و ابتدایي 

: نوشت 16شینتو شین، نماینده پارلمان از حزب 15ای از سوی آئوکي هیرویوُکي نویس دوصفحه به نقل از یک نامه دست هوسِکي
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 است. 1997شده، مربوط به بهار  مداراني که در این بخش نقل سیاست منصب همه.  
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)روز ویژه خیلي مراقب هستم تا چُرت نزنم، اما درست روز پیش از این اتفاق    پارلمان، به لنيهای ع در طول برگزاری نشست»

« 17تعمق خواهم کرد ،درباره این اتفاق...  کردم بخشي از کارها را به منزل بردم و تا ساعت سه بامداد کار مي نوزدهم(

(Shūkan Hōseki 1977a: 33ایشي .) نیز  شینتو شین حزب حزبي آئوکي در ، وزیر پیشین کشور و هم18ئي هاجیمه

کامال خسته بودم. فقط  ،بنابر این ندرت توانستم بخوابم. اخیرا به»، بودجهخاطر ریاست کمیسیون  چون او توضیح داد که به هم

 Shūkan Hōseki« )کنم های دیگر چقدر تالش مي های این کمیسیون و کمیسیون دوست داشتم ببینید که در نشست

1997a: 34.) ه در جریان ن ،که کارهای واقعي بودئي یکي از چندین جوابي است که سربسته متضمن آن  پاسخ ایشي

طور خالصه  به هوسِکينامه  ای است که هفته این همان نکته .یردگ انجام مي یی دیگردر جاهای عمومي پارلمان بلکه  نشست

 نیستند.« چیزی جز تشریفات»پارلمان  جلسات علنيگیرد که  نتیجه مي

بود،  زدن ضبط شده در حال چُرتها  فیلم آندوم، در رویکردی متفاوت از موضوع کارِ بیش از حد، پنج تن از نمایندگاني که  

مدیرکل ، 19اِتو تاکامي نشيمُخاطر خستگي زیاد ناشي از تعهد به کارشان اعالم کردند.  زدن خود را سرماخوردگي به علت چُرت

اِتو[ در آن روز، ]آقای »اظهار داشت:  ،هماهنگي )یک عضو بلندپایه حزب حاکم لیبرال دموکرات(پیشین سازمان مدیریت و 

بود. واقعا جای تاسف دارد که ایشان بدون  لنيحال، مجبور به شرکت در این نشست ع اما با این درجه تب داشت 39حدود 

نمایندگان دیگر گفتند که برای جلوگیری از  (.Shūkan Hōseki 1997a: 34« )است خواب رفته که متوجه باشد، به آن

به بودند و سرانجام پس از صرف ناهار  آلوده شده ض جانبي این داروها، خواببودند و در اثر عوار سرماخوردگي قرص خورده

 (. Shūkan Hōseki 1997a: 39) رفتندخواب 

من فقط »بود  ، وزیر پیشین محیط زیست که اظهار داشته20سوم، دو یا سه نماینده نیز با استناد به گفته اوجیما تاداموری 

کردند  یي مشابه احساس ميها، با طرح ادعا«طور قطع خواب نبودم کردم و به مطالعه ميداشتم مطالبي که در اختیارم بود را 

(. در ادامه این مطلب، Shūkan Hōseki 1997a: 5شیاری خود در طول این نشست را رد کنند )فقدان هُناگزیرند که 

د باشد که بتواند با چشمان بسته قدر هنرمن که شخصي آن است جای تردید»افزاید  آمیز مي با لحني طعنه یادشده نشریه

 (.Shūkan Hōseki 1997a: 5« )مطلب بخواند

 قصور چهارم، برخي از اعضای پارلمان خوابیدن خود را امری عادی دانسته و نه تمایلي به انکار آن داشتند و نه اتهام تلویحيِ 

شما در چاپ »کرات با عصبانیت اظهار داشت: از حزب لیبرال دمو 21نشي کاوازاکي جیروپذیرفتند. مُ در انجام وظیفه را مي

دفتر اُبوُچي  (.Shūkan Hōseki 1997a: 32دادن به این مطالب نداریم ) مطالب آزاد هستید اما ما الزامي به واکنش نشان

« دادن به چنین پرسش عجیبي نیست به پاسخ ینیاز»گونه واکنش نشان داد:  ، دبیرکل اسبق حزب لیبرال دموکرات این22کِیزو

(Shūkan Hōseki 1997a: 32.) 

کار  رود که نمایندگان پارلمان در محل انتظار مي ،لحاظ اخالقي دهد که به است نشان مي جا نقل شده توضیحاتي که تا به این 

دهد که با تعهد  چنین نشان مي اظهارات هم آید. این خوابیدن رفتار مناسبي به حساب نمي که آن ردیگشیار و آماده باشند و هُ

، همه نیز حال را موجه دانست. با این ینِموُر یا توان مي ،واسطه خستگي و بیماری ناشي از چنین تعهدی شخص به کار یا به

                                                                                                                                                        
16

منحل شد و  1997(: حزب جبهه نوین، حزب عمده مخالف وقت بود. متعاقب آن، این حزب در دسامبر  Shinshintō / 新進党) شینتو شین.  

 ( یا حزب دموکراتیک ژاپن پیوستند. / 民主党  Minshutō) شوُتو مینتاسیس  بیشتر اعضای آن به حزب تازه
 

17
خود »بتوان واژه آن را  به که شاید برگردان واژه ( در فرهنگ ژاپني استHansei /  反省سِي ) ی هان  ، مفهوم ویژه«تعمق»م. مُراد نویسنده از .  

 .ها اشاره کرد از سوی ژاپني «رفتارآن و در نهایت بهبود  رفتارنقد  ارزیابي و،  مرور»توان به  آن مي بهتردانست اما در تبیین « واکاوی
18

. Ishii Hajime 
19

. Etō Takami 
20

. Ōjima Tadamori 
21

. Kawazaki  Jirō 
22

. Obuchi Keizō 
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نامه نسبت به آن دسته از  هایي به سردبیر این هفته شماری از خوانندگان با ارسال نامه پذیرند. چنین توجیهاتي را نمي

دهند، خشم  خوابند و با این کار مردم را مورد تمسخر قرار مي کارشان مي رغم دریافت حقوق در محل نمایندگان پارلمان که به

شود.  در جهان به نمایندگان پارلمان ژاپن پرداخت مي، بهترین حقوق 23گینسخود را ابراز کردند. براساس کتاب رکوردهای 

میلیون  250حدود  (مجلس نمایندگان)24این شوُگي(، برگزاری یک روز نشست 1997a: 35) هوسِکي نامه طبق محاسبه هفته

 میلیون ین هزینه در بر دارد. 170، (مجلس سِنا) 25این سانگيین و در 

عضو جوان حزب حاکم لیبرال دموکرات را بر آن داشت تا در  45به چاپ رسید، هوسِکي  نامه ای که در هفته نخستین مقاله 

اُکوشي  نِموُری ای« )جماعتِ خواب سازیِیگان بیدار»زدن، گروهي را با عنوان  چُرت« آور عمل شرم»دادن به   تالش برای پایان
هرگاه عضوی  کردند. های صبح و بعد از ظهر فعالیت مي نوبتها به چهار گروه تقسیم شدند که در  آنتشکیل دادند. « 26بوُتای

گفت:  شد و مي زدن است، به او نزدیک مي در حال چُرت لنيکرد که در جریان نشست ع ای را مشاهده مي از این یگان نماینده

 نامه کردند. هفته ميها را در نشست پُر  و خودشان جای آن« ته شدید؟ برایتان چای آماده کردیم! ]اُستاد![ خس27سِي سِن»
شده، با لحن تحقیرآمیزی تشکیل این یگان  کار گرفته ماه مارس خود، طي گزارشي درباره تدبیر به در شماره سیزدهمهوسِکي 

یک از این  گوی هیچ پاسخ زیراکند،  ای از عرصه بیمارِ سیاست ژاپن توصیف مي را اقدامي مُضحک و سطحي و شاید حتي نشانه

اند و حقوق دریافت  خاطر آن انتخاب شده شوند و خود را برای کاری که به ه چرا نمایندگان پارلمان خسته ميها نبود ک پرسش

 دانند  کنند، متعهد نمي مي

(Shūkan Hōseki 1997b: 34 .) 

، عضو اجرایي کمیسیون 28خبر داد. ماتسوُناگا هیکاروُنِموُری  ایاز روش دیگری برای رسیدگي به مساله هوسِکي نامه  هفته 

شان را برای مدتي به اعضای  کنند که کُرسي بودند پرسید که آیا لطف مي خواب رفته بودجه، از دو تن از نمایندگاني که به

 Shūkanکنند؟ )کسب وارد بتوانند در فرایند کاری کمیسیون تجربه  تر این کمیسیون واگذار کنند تا این نمایندگان تازه جوان

Hōseki 1997b: 36 .) تر برای جایگزیني با  مداران ارشدی که خسته بودند با درخواست از همکاران جوان دیگر سیاست

چه که  نامه یادشده نسبت به آن واکنش نشان دادند. هفته هوسِکينامه  ها در یک یا دو نشست پارلمان، به این مقاله هفته آن

کرد که برخي  ها مقایسه  و آن را با عادتي در مدارس و دانشگاه نشان دادبا شگفتي واکنش ، خواند مي« آور این اقدام شرم»

حاضر شده و یا حتي گاهي  در کالس ها جای آن خواستند تا به ترِ خود مي درسان جوان جویان از هم آموزان یا دانش دانش

)نشانه  .جای شخص دیگری، حاضر گفتن[ ]بهگویند  مي  29هِن دای را این اقدام .از آن درس نمره قبولي بگیرندامتحان دهند تا 

 است(. دادن یا جواب 32جي هِناز واژه مشتق  نیز  31هِن؛ «جای کسي به»یا  30نین ری دایبرگرفته از  دای

 

زدن  های چُرت قف پخش صحنهتری را پیشنهاد کرد: او خواستار تو حل ساده راه ،، وزیر اسبق پُست33تاني کاتسوُتسوُگا سِکي 

. یک عضو اجرایي کمیته دایمي مدیریت مجلس با تاکید از عکاسان و خبرنگاران پارلمان توسط اِن. اِچ. کِي. شدگان نمایند

در برابر این خواسته مقاومت  هوسِکينامه  کم هفته در این میان، دست خواست تا ثبت و انتشار این نوع تصاویر را متوقف کنند.
                                                 
23

. Guinness 
24

.  Shūgi’in (衆議院) 
25

. Sangiin (参議院) 
26

. inemuri okoshi butai (居眠り起こし部隊) 
27

. sensei (先生) 
28

. Matsunaga Hikaru 
29
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30
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31

. hen (返) 
32
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33

. Sekitani Katsutsuga 
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هنگام  کم به خوابشان نبرد یا دستتا ویژه مراقب بودند  است که وزیران به آمده کرد. در گزارش روز نخست ماه مه این نشریه

زدن در  برای ترک عادت چُرت« جماعتِ خواب سازیِیگان بیدار»ها شکار نشوند. اما در کل، طرح  زدن، توسط دوربین چُرت

، نماینده پارلمان اُبوُچي وزنندگان را منتشر ساخت  تچُر ترین بندی باسابقه فهرستي از رده یادشده  نامه پارلمان ناکام ماند. هفته

بر صدر این فهرست « زننده در پارلمان نفر نخستِ نمایندگان چُرت»عنوان  بود را به زدن مشاهده شده ات در حال چُرتکه به کرّ

 (.Shūkan Hōseki 1997c: 186-187نشاند )

، یک هفته پس 1998ادامه داد. در روز ششم ماه اوت سال « نِموُری ایپایش نمایندگان در حال »به  هوسِکينامه  عکاس هفته 

که بیشتر نمایندگان پارلمان نسبت به نارضایتي  در حالي :نامه یادشده نوشت کار دولت نخست اُبوُچي کِیزو، هفته از آغاز به

 13دهد. در این مقاله،  توجهي نشان نميها هیچ  کم یکي از آن رسد که دست مي رنظ اند، به تر شده حساس نِموُری ایعمومي از 

 بود. شده ثبتگذشته  بود که طي چند ماه زدن به چاپ رسیده وزیر جدید در حال چُرت عکس از نخست

 

 اخالقِ كاری نمایندگان پارلمان .3

 از کار زیاد  ناشي  خستگيِ  .1.3

 الزاماتساختن  کارها برای هماهنگ وکردها نسبت به اخالقِ کاری و ساز زدن، روی واکنش نمایندگان پارلمان به عادت چُرت

را به دفعات در نقاط دیگر ژاپن نیز  توان آن کند که البته مي ها نسبت به استراحت و آسایش را برجسته مي کرد رویاجتماعي و 

ای خوابیدن وقتي بر ،کار کنند و بنابر اینها باید سخت  شنیدم که ژاپني دید. در مدتي که مشغول کار میداني بودم، اغلب مي

روند. یکي از  محض پیداکردن جایي برای نشستن، به خواب مي ها همیشه خسته هستند و به ندارند. در نتیجه، آن

 آموخته دانشگاه و ساکن توکیو توضیح داد: ساله، دانش 60دارِ  شوندگان، یک خانم خانه مصاحبه

 
زدن کار خیلي بدی باشد،  کنم که چُرت روند، نوعي تفاهم متقابل در سطح ملي وجود دارد. فکر نمي اب ميدرباره افرادی که همیشه به خو

باشد؛ یا از صبح زود تا تنگ  وای! بیچاره این آقا یا خانم باید سفری طوالني را پشت سر گذاشته»ور فکر کنیم که ط اما دوست داریم این

 (.Interview 12 January 1994« )است غروب مشغول کار بوده

 

ترین و ساعات خواب از  در زمره طوالني در ژاپن که ساعات کاری دهد در واقع، مطالعات کمّي درباره استفاده از وقت نشان مي 

های اِن. اِچ. کِي. درباره استفاده  بر این، بررسي (. عالوهNHK 1995: 20-34هستند ) يجهانسطح در  ساعات  ترین جمله کوتاه

گیر و مداوم در میزان ساعات خواب در روزهای  کاهشي چشمدهنده  شود، نشان بار انجام مي سال یک ا از وقت که هر پنجه ژاپني

 (. 1سال گذشته است )نگاه کنید به جدول شماره  30هفته در طول 

موازات افزایش  روند کاهش ساعات خواب به آماری لحاظ بهکنند،  ها خواب را قرباني کار مي در برابر این باور رایج که ژاپني 

است. از اوایل دهه  ، افزایش داشتهتفریحيهای  یافته به فعالیت ساعات کار در حرکت نبوده است اما در عوض، ساعات اختصاص

ست دولت در راستای ترویج و ارتقای بسته به وزارت تجارت و صنعت، سیاوا 34مرکز توسعه اوقات فراغت، با تاسیس 1970

های کارگری برای کاهش ساعات کار  و مصرف قرار گرفت. این اقدام تا حدودی در واکنش به تقاضای اتحادیه فریحاتِ فعالت

 .cfهفتگي بود اما هدف دیگر، افزایش مصرف داخلي و پشتیباني از صنعت تفریحات پس از نخستین شوک نفتي بود )

Matsunaga 1993: 17 ماندگي اجتماعي  رغم قدرت اقتصادی خود متهم به عقب ژاپن به که هنگامي ای، به دورهیک (. در

نظر مساعد  .(Linhart 1988) توانند از زندگي خود لذت ببرند ها مي خواست نشان دهد که ژاپني بود، دولت این کشور مي

 تفریحيهای  الیتکردها نسبت به صرف پول و وقت برای فع آهستگي شروع به تاثیرگذاری بر روی دولت و رونق اقتصادی به

                                                 
34

.  Yoka Kaihatsu Sentā (余暇開発センタ) 
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ای  از شهرت ویژه!« 35سخت کار کن، حسابي تفریح کن»شعار ، 90اقتصادی پیش از دهه  های حباب در دوره سالکرد. 

جای کار برای  ای که به  گذاران، زمان اضافه گران اجتماعي و سیاست حال، برخالف انتظار بسیاری از پژوهش برخوردار بود. با این

است  ویژه ایاالت متحده آمریکا نیز روند مشابهي مشاهده شده بود، صرف خوابیدن شد. در اروپا و به شده  تفریح در نظر گرفته

(Schor 1991 همین .)و غیره باعث ایجاد تنوع در استفاده  اطالعات ی ارتقایافته وریِآ فن شدن و اواخر رکود اقتصادی، جهاني

برخي افراد مشاغل و ابزارهای مالي خود برای  میان،  در این است. شده ها ز مردم از جمله ژاپنياز وقت در میان بسیاری ا

 Mitsuyaاست ) کاری دیگران بیش از پیش شده های گرفتاریاند و این در حالي است که  های تفریحي را از دست داده فعایت

and Nakano 2001.)  

 

های مربوط به  گونه که در پیمایش ، آن2000تا  1970های  تغییرات زمان خواب )ساعات: دقایق( در بازه سال .1جدول 
 *(Kokumin Seikatsu Jikan Chōsa  NHKتوسط اِن. اِچ. کِي. مورد سنجش قرار گرفته است )استفاده از وقت 

 

 كُدگذاری-پیشاز                                                                                           كُدگذاری-پس                           

                

                               1970        1975        1980            1985         1990         1995              1995       2000 
 

 7:23       7:27            7:32         7:39          7:43             7:52       7:53          7:57         روزهای هفته

   7:54         7:44          7:53             7:57       7:58          7:55                     شنبه

 8:29         8:33          8:42             8:49       8:48          8:40                شنبه یك

 
ها نه تنها زمان  های سني باالی ده سال است. توجه داشته باشید که این بررسي دهندگان در گروه همه پاسخ سني دهنده میانگین ارقام فوق نشان*

کند.  گیری مي اندازهشود را  عنوان خواب شناخته مي چه که به خواب یا به تعبیر دیگر آن شده در رخت شده برای خواب بیولوژیک بلکه زمان سپری سپری

های بیدار شدن در طول خواب را نیز شامل شود. از سوی دیگر، چُرت روزانه )از جمله  دورهرفتن و  خواب  الزم برای به تواند زمانِ این میزان مي

تغییر یافت، دو مطالعه  «36اریکُدگذ-پیشاز »به  «کُدگذاری-پس»از  1955ی در سال کُدگذار های جا که شیوه ( مستثني شده است. از آننِموُری ای

 .مقایسه شود 1995کُدگذاری سال -پیشاز مستقیم با مطالعه طور  تواند به ميتنها ، 2000اکتبر سال  مطالعه دراست. جدیدترین  موازی انجام شده

 Source: NHK (1996: 40); Mitsuya and Nakano (2001: 19, 21). 

 

 

تفریح باشد. گرچه هیچ پژوهش که علتش کار یا  خواب شبانه در ژاپن است، فارغ از آن مدت سیر نزوليدر هرحال، آمار موید  

های  عالوه بر نشست .نیستند  مستثنيروند ها از این  آن است اما احتماال هشدویژه درباره نمایندگان پارلمان، انجام ن به کمّي،

ها را مطالعه کنند و برای  مشي مربوط به خط تحقیقات ،ها باید در جلسات حزب نیز شرکت کنند ها، آن پارلمان و کمیسیون

های  روابط نزدیک خود با حوزهچنین الزم است که  مربوطه مشاوره کنند. همآمادگي در جلسات استیضاح، با کارشناسان 

در (.   Iwai 1993: 111-11راني کنند ) را حفظ کنند و به سراسر کشور سفر کرده و سخنهای حامي  انتخابیه و گروه

                                                 
35

. sei ippai hataraku, sei ippai asobu (精一杯働く、精一杯遊ぶ) 
36

ای را در آن  هدقیق 15 در فواصل زمانيِ های خود فعالیت وکردند  مدت دو روز پُر مي هش باید نوعي دفترِ روزانه را بهژوکنندگان در این پ شرکت.  

های مشخص  ها را وارد دسته نوشتند و سپس آمارشناسان فهرست فعالیت خودشان مي قلم ها باید اطالعات ورودی را به آن کردند. یادداشت مي

ها به  آن ترینِ ها، نزدیک هنگام پرکردن فرُم شد تا به ا داده ميه ای از فعالیت شده کنندگان فهرست ساده کُدگذاری، به شرکت-کردند. در روش از پیش مي

 هرچند برای برخي افراد روش یادشده دشوار بود. ؛تر است جویانه خودشان را وارد کنند. این روش، صرفه های فعالیت



 

 زدن در پارلمان ژاپنهای اجتماعی و فرهنگی چُرتجنبه :گریزابزارِ ،خواب

 

 

8 

www.japanstudies.ir 
 

 

تر نیز مي کند  حتي بیشها را  روزهای سال مالي )آخر ژانویه تا آخر مارس(، بحث درباره بودجه مشغله آنواپسین 

(Kishimoto 1982: 51البته سیاست .) توان گفت که چه  های تفریحي خود معروف هستند و نمي خاطر فعالیت مداران نیز به

اجتماعي و امیال شخصي برای  الزامات خاطر مقدار دیگر بهزیاد  و چه  ناشي از کارها در پارلمان،  آلودگي آن خوابمیزان از 

( از وقتِ کار برای تفریح، Coren 1997« )دزدی خواب»جزیي  دگردیسيرغم  . بهاستهای دیروقت شبانه  بردن از مهماني لذت

  ن پابر جا است.چنا ها باید خوابِ خود را قرباني ساعاتِ کاری کنند، هم این باور که ژاپني

شمرند.  ناپسند ميتوان در سنت کنفوُسیوُسیزم و بودیسم یافت که هر دو افراط در خواب شبانه را  این امر را ميپیشنیه  

(، در Richter 2001دهد ) در پژوهش جامع خود درباره خواب در ادبیات چین باستان نشان مي 37گونه که آنجه ریشتر همان

کام کارآمد، پسران سحرخیزی و دیر به بستر رفتن، شرطي اساسي برای حُ ی واسطه بهخوابي  های کنفوُسیوُسي کم آموزه

رساني  به یک شخص، در اصل با هدف اطالع -دار زنده  سحرخیز و شب–عنوان  طالقا»شناس و همسران وفادار است.  وظیفه

 Richter« )است ای است که به او محول شده تبیین میزان تعهدش به وظیفه درباره عادات خواب او نیست بلکه در واقع

 این .به چنین هدفي دست یابد آساني بتواند بهو « وش کندخواب را فرام» طور کامل بهمقرر بود که حاکم نمونه   (.34 :2003

چین که الطوایفي  مدار برجسته دوران ملوک پیش از میالد مسیح(، سیاست 320)درگذشت، سال  38که سوُ چین است درحالي

تری برخوردار بود  مراتب کم بتواند بیدار بماند، در نظرها از وارستگي به زیادریزی  خونخاطر  بهتا  سوراخ کردپای خود را 

(Richter 2003: 33-38 .) نسل شد؛ در این کشور، سیر ميای دیگر تف گونه به در ژاپنحکایت او شاگردان در از  های زیادی

کردند )این کتاب در قرن سیزدهم  را مشق و حفظ مي 40کیو دوجيکتاب متن درسيِ ای از  مثلهاَباید ( 39تِراکویاها ) خانه مکتب

ایجاد سوراخ در کشاله ران، »بود که  آمده(، در این کتاب شد بود اما تا پایان دوره اِدو مورد استفاده بود و بازنشر مي تدوین شده

 ی مطالعه»یا « داری زنده  سحرخیزی و شب»(. سایر امثله quoted in Kurokawa 1977: 11« )شود مانع از خواب مي

گانه  زیر عنوان امیال پنج41دایمین سانزو هوسوُمتن بودایي  آموختند. را به خوانندگان کتاب مي« مشتاقانه روزی شبانه

 کند مي ، خوردن و نوشیدنجامعتمُهمراه با میل به  ،بندی خواب ، اقدام به طبقهمهار شوند ستي( که بای42وُگویوک)

(Tsukamoto 1967: 1386.)   
با همان میزان  ای کار و دیگر الزامات اجتماعي است. نکته تنها افزایش ساعات مطالعه، ،خوابهش برای کا درخواستهدف از  

فرونشاندن احساسات و عواطف و کنترل میل به  شخصاست که با کاستن از خواب )عمدتا با سحرخیزی(،  ایناز اهمیت 

که از چنین استعدادی برخوردار است،  کند. تنها کسي گیرد و به این ترتیب، انرژی مثبت کسب مي ضعف و سستي را فرا مي

رو،  قطع، نمایندگي پارلمان یکي از این وظایف است. از اینطور  واجد اعتبار و اعتماد کافي برای تصدی وظایف مهم است. به

چنین باید  هم .پذیرش باشدمورد تواند  مي برای وظایف محوله از خودگذشتگي تالش و ی عنوان نشانه به رسیدننظر  خسته به

ت مهمي است؛ به شود، تواضع و فروتني نیز فضیل لحاظ اخالقي فضیلت محسوب مي توجه داشت که گرچه کار کردن زیاد به

های دقیق و ظریفِ آشکار ساختن  کارگیری روش این معنا که خودنمایي درباره کارکردن امری نادرست است. این نکته، به

 نِموُری ایرود،  سازد. بنابر این، هرگاه شخصي در اثر خستگي ناشي از کار زیاد به خواب  کوشي را ضروری مي غیرمستقیم سخت

                                                 
37

. Antje Richter 
38

. Sue Qin 
39

. terakoya (寺子屋) 
40

. dōji kyō (童子教) 
41

. Daimin Sanzō Hosū 

در زمان سلسله روُ -یيمتن که توسط  40ای از  ؛ مجموعهمینگ گنج در دوره سلسله یا سه تریپیتاکابیني از روی اعدادِ  طالع»برگردان واژه به واژه، 

در چین تدوین شد.  مینگ  
42

. goyoku (五欲) 
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ئي و آئوکي، دو تن از  ایشي نقل از ای است که به کوشي آن مرد یا زن باشد. این همان نکته ر سختتواند دلیلي ب حتي مي

  .43شان بیان کنند طور تلویحي در توضیحات ها تالش کردند تا به نمایندگان پارلمان، در باال ذکر شد و آن

 

 . تشریفاتِ صرف2.3
این دیدگاه عمومي در ژاپن است که جلسات  نزنند نیز مُبیّ چُرت ميشده از سوی نمایندگاني که  های مطرح بهانهبرخي از 

شود. این استدالل متضمن حقایقي است. مطابق اصل  غیر از جلسات علني پارلمان برگزار مي« جای دیگری»در « کار واقعي»

را به  ولتاز سوی هیات دبودجه ارساليِ نویس  گذاری حکومت است و پیش قانون اساس ژاپن، پارلمان یگانه نهاد قانون 41

های دایمي و نه جلسات علني  حال، عرصه اصلي کار پارلمان کمیسیون با این کند. بحث و گفت و گو گذاشته و تصویب مي

است. در اصل، همه لوایح و دیگر موضوعاتي که باید مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرند، پیش از طرح در جلسات علني پارلمان 

های واقعي توسط  سازی بخش زیادی از تصمیم در هرحال، و( Kishimoto 1982: 46شود ) ارجاع ميبه یک کمیسیون 

 گیرد. های اداری مورد بررسي قرار مي مقام

دلیل اصلي برای شرکت شک ارزشي تشریفاتي دارد.  تجلّي دموکراسي نمایندگي، بيعنوان مظهر  یک نشست علني پارلمان به 

کند که  نامه تضمین مي است. مُصرّحِ آیین گیری شده ها تصمیم تر درباره آن مواردی است که پیشعلني، تصویب در جلسات 

ها ممکن  در این نشست اضربودنشود. بنابر این، از نظر برخي از افراد صِرف ح صورت شفاف انجام مي های سیاسي به فعالیت

 و برخي از ها های ژاپني مثل مدارس، دانشگاه یاری از سازماندر بس طور کلي، بهترین دالیلِ حضور باشد.  است که یکي از مهم

خودیِ خود کار  دهد، به که در محل مربوطه عمال چه کاری انجام مي ها و دفاتر اداری، صِرف حضور فرد، فارغ از آن شرکت

، یتر از هر چیز مهم»کند:  نسبت به کار تاکید مي بر رویکردهای موجود (Whiteوایت ) گونه که شود. همان محسوب مي

 «حضور صد درصدی حایز اهمیت است.

هنگام ارایه یک الیحه مهم و پیش از ارجاع  شود. به به کارکرد تشریفاتي آن محدود نميهای علني پارلمان  وجود، نشست با این 

یار جناح مخالف قرار شود. این رویه فرصتي را در اخت به کمیسیون مربوطه، معموال در نشست علني هدف از ارایه آن تشریح مي

(. از این Kishimoto 1982: 57تر کنند ) مدت یک تا دو ماه طوالني دهد تا بحث بر سر موضوعات جنجال برانگیز را به مي

تالش برای به تاخیر انداختن و یا ایجاد مانع  است و اراده، اعتراض و بازخواست،ای برای تجليِ خو های علني عرصه رو، نشست

دهد تا  مداران جوان قرار مي گذاری از سوی جناح مخالف است. مباحثات نیز فرصتي را در اختیار سیاست وندر فرایند قان

گونه مباحثات  ویژه اعضای حزب حاکم، معموال وارد این مداران ارشد، به سیاستسیاست نشان دهند.  خود را در عرصه اثرگذاری

توانند بخوابند که اغلب نیز  مي ،مسئولیت خود موضوعات غیرمرتبط با حوزههنگام بحث و گفت و گو درباره  ها به آن شوند. نمي

 کنند. همین کار را مي

 

 . هجوم اِبلیسِ خواب3.3
                                                 

43
Heian) آن هِيعنوان سنتي رایج حتي در دوره  بسیار عمیق است. منابع بسیاری از آن بهنِموُری  ایهای فرهنگي  ریشه.   平安 794-1192)  یاد

Genji Monogatari) جي مونوگاتاری گِناند. در فصل دوم از کتاب  کرده 源氏物語) ،هنگام بحث با دوستانش درباره جي، به شاهزاده جوان، گِن 

Ben no Naishi Nikki« )خاطرات یک بانوی اشرافي»ب زند. نویسنده کتا زنان مطلوب، چُرت مي 弁内侍日記 نوبوُزانه نو  (، دختر فوجیوارا

(Fujiwara no Nobuzane،) میناموتو نو میچي ( ُمیتسوMinamoto no Michimitsuمُهردار امپراتوری را ،) زدن در یک مهماني  خاطر چُرت به

گزاری  خدمتهنگام  طور کاهنان به و همین خدمت و مردان نگهبان های پیش چنین خانم دهد. هم ميعنوان میزبان، مورد سرزنش قرار  در خانه خودش به

 گاهي عامدانهنِموُری  ایمنابع مربوط به موضوع متون و کردند.  افراط مي نِموُری ایدر  وظیفه، داری یعني در زمان انجام زنده یا در مراسم نیایش و شب

Kamakura)کاماکوُرا های ادبي دوره  ویژه در افسانه کردند، به کشیدن مي آوری شروع به خُرناس  ا در وضعیت شرمد یرفتن اشخاصي را که به خواب مي

鎌倉 1192-1333یا در نقاشي ) ( های روی قطعات چوبcf. Steger 1998: 24-26; Steger 2003مورد تمسخر قرار مي ،) .زندگي روزمره  دادند

 است. خستگي و ماللت ترسیم شده اتوام ببیشتر  های زماني، محدودیتجای  به آن هِياشراف دوره 
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طور تلویحي متذکر شدند که یک عامل  اند، به که نمایندگان پارلمان توضیح دادند که بیمار بوده و دارو مصرف کرده هنگامي

در قبال این موضوع  رفته، مسئولیتي خودِ فردی که به خوابکند  خاطرنشان ميه است ک شدهها  رفتن آن خارجي باعثِ خواب

عنوان یک  بیان کرد که به )ابلیسِ خواب( 44سوئیماتوان در قالب واژه  طور سنتي مي را به دیکر ین رویچن ی ندارد. خالصه

های مورد  بهانهشود. بیماری از معدود  های ناخواسته شناخته مي زدن چُرت عاملچنان در ژاپن مُدرن  طبیعي، هم شیطانک فوق

شود که  ( یادآور مي52 :1984) 45تیِرني-اوئنوُکي .شود مطرح مي کار سر است که برای نرفتن به اجتماعي  لحاظ پذیرش به

مشکل جسمي که تشخیصش دشوار یک  یاخاطر یک سرماخوردگي و  د اما بهنرفتن ندار مردم ژاپن اغلب رغبتي به تعطیالت

ای بودم. فرد بیمار در شرایط ضعف جسماني خاصي قرار  من هم به کرات شاهد چنین مساله مانند. راحتي در خانه مي است، به

آلودگي شود،  که مصرف دارو موجب خواب ویژه هنگامي کار مستلزم انرژی زیادی است. به که رفتن به محل دارد در حالي

 لویحي آن است که شاهد رفتارِ خوابطور ت بر خواب از خواست و اراده او خارج است. پیام فرهنگي این نکته بهمقاومت در برا

 هنگام قضاوت درباره تعهد کاری نمایندگان پارلمان، این نکته را در نظر داشته باشد. دیگران باید به

اغلب ارزشي  ،شود تالشي که برای انجام کاری صرف مي اند که نفسِ گران جامعه ژاپن مشاهده کرده بسیاری از پژوهش 

کار و ایستادگي، تداوم و اصرار و  )روحیه پُشت 46گانباروُ سِیشیناز  ها توان گفت که ژاپني ميتر از نتیجه آن دارد.  مراتب بیش به

 48گانباری نو کوزو»شناس ژاپني، در کتاب  ، جامعه 47کنند. آمانوُما کائوروُ دست نکشیدن از تالش تا پایان کار( پیروی مي

ها  را ویژگي اصلي ژاپني گانباروُرود که  جا پیش مي ( تا آن1987ها[؛  کوشي: اصول رفتاری ژاپني ]سخت گانباری»)ساختار 

)یا  رُن-نیهونگونه که در به اصطالح  شخصه شیوه تبیین ویژگي ملّي یک ملت در قالب یک واژه، آن داند. گرچه به مي

به کار و شغل، به درک ما از اخالق  کردن خود وقف  ابرازِ ی نحوهمعروف است، اما قبول دارم که بررسي  (49رُن-جین نیهون

فرد با همه توان خود کار »که  کند. تعهد فرد به کار و شرکت متبوعش از نظر میزان انرژی و تالش و این کاری افراد کمک مي

عبارت  باشد. به همندانه صرف شد انرژی هوشاین که  اساسِ این(، نه ضرورتا بر White 1993: 174)شود  ارزیابي مي« کند مي

به وتعهد نیز به نشود.  شده[ ارزیابي مي ها ]میزان انرژی صرف داده جای بازده، بر مبنای درون فرد بهرسانيِ  کمک و یاریدیگر، 

را گواهي بر نِموُری  ای قضاوت قرار گیرد. بنابر این، قابل درک است کهواسطه خستگي ناشي از کار مورد  خود ممکن است به

کوشي بدانیم. نمایندگان پارلمان با این ادعا که با وجودِ بیماری  ای از تعهد و سخت عنوان نشانه شده و در نتیجه، به انرژی صرف

ها  آن و کوتاهي از سوی دهند. این قصور اند، تالش کردند تا تعهد خود به کارشان را نشان در محل کار خود حاضر شده

 است. دهبوها  زدن آن چُرت عاملِها از این واقعیت اِخبار دادند که بیماری  است، آن نبوده

به یک ویژگي فرهنگي دیگر نیز اشاره دارد. شخصي که نتواند  رغم بیماری و ضعف، به کار بهدن بو مُلزمت خواب و اکاهش ساع 

ود غلبه کند؛ فردی غیرقابل اعتماد است. با برخاستن از خواب و شرکت در یک نشست با وجود میل بر احساسات و عواطف خ

لحاظ اخالقي تقویت شده و سرشار از انرژی مثبت  آسایي و سُستي، فرد به و با غلبه بر میل به تن خواب به ماندن در بسترِ

و  فرد را قادر به غلبه بر همه مشکالتاست که  (ذهني منعطف« )50و کوکورونسوُنائو »پرورش نوعي  ،هدف شود. مي

                                                 
44

. suima (睡魔) 
45

.  Ohnuki-Tierney 
46

. ganbaru seishin (頑張る精神) 
47

. Amanuma Kaoru  
48

. “Ganbari” no kōzō[:Nihonjin no kōdō genri] (「頑張り」の構造 : 日本人の行動原理) 
49

ای  آمانوُما، نویسنده کتاب، اشاره انتخابيِ است. عنوان« ها هایي درباره ژاپني نظریه»ا و ی« هایي درباره ژاپن نظریه»وان این عن. برگردان واژه به واژه  

 Doiئو ) دارد که دوئي تاکه]کالبُدشناسي وابستگي[ (  Amae’ no Kōzō 「甘え」の構造‘« )آمائه نو کوزو»آشکار به عنوان معروف 

Takeo آمیزی این تصور  نحو مغالطه است. مطالعاتي از این دست، به  ها بهره گرفته و طرز تفکر ژاپني دادن نگرش برای نشان« آمائه»واژه (، مولف اثر، از

های تاریخي، در آن  طور مشترک واجد ویژگيِ مطروحه در این مساله بوده و بدون نیاز به ذکر دگرگوني بیش بهو ها کم کنند که همه ژاپني را ایجاد مي

 گونه نیستند.  ها این که مردم سایر فرهنگ ویژگي سهیم هستند در حالي
50

. sunao no kokoro (素直の心) 
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کند. این  دار شدن وظایف مهم اجتماعي را کسب مي های آتي خواهد کرد و به این ترتیب، او اعتماد الزم جهت عهده رنجش

-cf. Kondo 1990: 78 ;1951-1892) 52که توسط ماروُیاما توشیو )ایدئولوژی اخالقي( 51ری رینخُلق و خو در ایدئولوژی 

104; Kawamura 1992)  توسط  اِدوکه در اواخر دوره  53هوتوکوُکایتر  جنبش قدیميبه یک جنبش تبدیل شد و یا

54نینومیا سونتوکو
 (1797-1856; cf. Havens 1983: 7-8; cf. Steger 2001: 271-279) چنین این خُلق و  و هم

 .است نیز مرتبط گفته پیش یوُسي و بودایيِخوی با رویکردهای کنفوُس

شنبه و  شنبه، پنج هر روزهای سهمعموال در بعد از ظ« مجلس نمایندگان»های علني  باشید که نشست داشته چنین توجه هم 

شناختي  طور تلویحي متضمن دلیل روان شود. پاسخ نمایندگان پارلمان ممکن است به به بعد برگزار مي 14جمعه از ساعت 

نشین هستند، در اثر عوامل ِمیز که پشت ویژه کساني افراد بهزدن باشد. در این ساعت از روز، همه  دیگری برای چُرت

عنوان کمک  های بهداشتي چُرتِ بعد از ظهر را به رو، متخصصان مراقبت شوند. از این کرد مي دچار کاهش عمل 55کرونوبیولوژیک

رین درمان خواب بهت»است:  گونه آمده نتي اینهای س المثل کنند. این برداشت در ضرب بهبودی توصیه ميکمک به سالمت و 

شوکوُگو ]نو[ ایسّوئي « )کند هزار بیماری را درمان مي هاز غذا، دَ چُرتِ بعد»یا  (56نو چو یاکوُیَکوُ نِموُری وا هي« )است
 های بعد از ظهر؛ توصیه به چُرت) «هیروُنِه نو سوُسوُمِه» چون های معاصر هم و همچنین در عناوین کتاب (57بیوئن مان

« 59مَن هودو شیگوتو گا دِکیروُ ساراری دِکیروُدِسوکو دِ اوتاتانه  -کان جي فون دِ گِنکي ني  نِموُری ني ني ای»( و 1996 58اینوئوئه

؛ دهد زند، کارش را بهتر انجام مي زدن برابر است با دو ساعت سرحال بودن: کارمندی که روی میزش چُرت مي )دو دقیقه چُرت

ود، کاهشِ خواب شبانه ترویج شبرای موفقیت بیشتر در زندگي ، نسبت به این موضوع که 1990. در دهه (1995ئي  توری

را عنصری کلیدی در این راهبرد  نِموُری ایدر طول روز، از جمله  مدت های کوتاه ها چُرت آن ی همه کمي اقبال وجود داشت.

مدعي است که کاستن از خواب شبانه و  60ها، ساکائي هیروشي ترین این کتاب کردند. در یکي از نخستین و پرفروش معرفي مي

ني پارلمان یا جهت زدن، چه در داخل قطار یا جلسه عل های موجود در طول روز برای چُرت استفاده از دقیقه به دقیقه فرصت

ام هنگ دن بهکشیدن یا نکشی خُرناسیابي شما خواهد شد.  یک نشست مهم کاری موجب موفقیت و کام شدن برای آماده

است. او به  ورد نیازدست آوردن اطالعات م بهچنین  همموقع و  شدن در لحظه مناسب و بهمهم نیست، مهم بیدارزدن  چُرت

د و بحث درباره زدن( معروف هستن )چُرت نِموُری ایخاطر  کند که هر دو به هایي از ناپلئون و توماس ادیسون اشاره مي نمونه

خوابند،  ها مي های بلندپایه دولتي در طول نشست واقعیت که بسیاری از چهره دهد: این را در راس آن قرار ميمداران   سیاست

ها در مسیر پیمودن مدارج ترقي، خواب  گویي آن( Sakai 1991: 94-100مدت است ) چُرت کوتاه روشکارآیي  هنشان

های جداگانه  واب شبانه و چُرتکاهش خ یي ازکه الگو ( هم استدالل خود مبني بر این43 :1993اند. ماتسوُبارا اِئیتا ) بوده

مداران و بازرگانان کساني هستند که به کرّات  ترین سیاست کند که موفق شود را با این اظهار نظر تایید مي موجب چاالکي مي

 زدن( هستند. )چُرت نِموُری ایمشغول 

                                                 
51

. rinri (倫理)  
52

. Maruyama Toshio  
53

. Hōtokukai (報徳会) 
54

. Ninomiya Sontoku  
55

. Chrono-bilogical 

 پردازد. شناختي در موجودات زنده مي زیست کرونوبیولوژی علمي است که به ریتمِ
 
56

. nemuri wa hayakuyaku no chō (眠りは百薬の長) 
57

. shokugi no issui, manbyōen (食後の一睡、万病円) 
58

. Hirune no Susume[: Tanjikan suimin no fushigi], by Inoue [shōjirō] (昼寝のすすめ[: 短時間睡眠の不思議
])  
59

. Inemuri Ni-fun de Genki Ni-jikan ― Desuku de Utatane Dekiru Sararīman Hodo Shigoto ga Dekiru, by Torii 

[Shizuo] (居眠り 2 分で元気 2 時間―デスクでうたた寝できるサラリーマンほど仕事ができる) 
60

. Sakai Hiroshi 
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های بعد از ظهر برای سالمتي مفید هستند، نه مطلب جدیدی است و نه مختصِ ژاپن است. بسیاری از  رتاین استدالل که چُ 

که نباید بیش هستند ی بعد از ظهر« چُرت خوبِ»یا « خواب کوتاه»یک  دار موضوعِ خواب در سراسر جهان، طرفگران  پژوهش

که  زدن معموال بر روی یک کاناپه یا جایي الف سنت ژاپن، چُرتحال، در جوامع غربي برخ . با اینطول بکشددقیقه  20تا  15از 

 (.  cf. Kroll-Smith and Baxter 2003شود ) فرد بتواند دراز بکشد و یا در حالت نشسته و در جای خلوت منحصر مي

 

  ها بَدلال علي. استفاده از 4.3

دسته از نمایندگان ارشد پارلمان که از همکاران جوان خود خواستند تا به نیابت از  آن هوسِکينامه  نگاران هفته خبر

ی وظیفه به نام یک مقام ارشد برا کنند را سرزنش کردند. هرچند که انجام شرکت« های سطح پایین نشست»ها در  آن

پزشکي در دوره کارآموزی  تهرش زانرگران و کارو اپني امری عادی است. صنعتکسب تجربه در بسیاری از مشاغل ژ

زیر نام و عنوان اساتید و  ،کارآزموده( )فرد کامل و« 61مائه-نین ایچي»یک به اصطالح  رسیدن به مرحله زمان تا

اپن نیز اسناد و مدارکي وجود در تاریخ ژکنند. و فعالیت طور مستقل کار  و مجازند که به کنند کارفرمایان خود کار مي

 در دوره 62هیکو موتو گي بنابه گفته هاشي. کردند جای هم کار مي کار به ساالران در محل و دیوانمردان  دارد که دولت
جای  خواستند تا به خود ميکاران  شد. اما اغلب از هم منصبان تقسیم مي طور مساوی میان صاحب امور اداری به آن يهِ

که بقیه زندگي آسوده و آرامي  کار بودند در حاليای سخت مشغول  دهترتیب، ع کار حاضر شوند. به این لدر محها  آن

 .(Hashimoto 1986: 29-33داشتند )

توان شکاف میان  های زیادی وجود دارد که استفاده از بَدل معمول است و مي اپن موقعیتبر این، در جامعه ژ عالوه 

 63عنوان نمونه، جوی هِندری بهسادگي پر کرد.  گرفتن این تضاد به معیارهای نظری و واقعیت رسمي را با نادیده

)مجلس عروسي یا جشن و  66یوروکوبي، مهمانان یک 65کیوُشوُدر جزیره  64یامهدر منطقه است که  مشاهده کرده

که فردِ  يتاند. در صور نشسته( گوُمي توناریسایگان ) سن، هم های هم چون گروه ای هم های ویژه بندی در دسته شادی(

شرکت کند، یکي از اعضای خانواده که وقتش آزاد است جایگزین خانم یا آقای مدعو دعوی نتواند در مراسم مَ

جای  کند و به جای نوه خود )پسر( در این مجلس عروسي شرکت مي خورده به شود. طبق این سنت، یک زن سال مي

(. در رسوم Hendry1981: 237نشیند ) های دامادِ جوان مي سن و سال ساالن خود، نزد هم نشستن در میان هم

)پنجاه و  کوشیندر شبِ همین باور هویدا است.  به اوج خود رسید نیزاِدو که در دوره  67کوشینمربوط به باور 

پرداختند. اما  داری مي زنده  بایست به شب روزه(، مردم برای حفظ سالمتي خود مي هفتمین شب از یک دوره شصت

داری کنند،  زنده  ها شب جای آن )زاهدان کوهستان( پول بدهند تا به 68یامابوُشيها یا  توانستند به راهبان، راهبه مي

(. هرچند این باور به تن و جسمِ خود فرد مربوط است اما Eder 1978: 210معروف است ) 69ماچي دایعملي که به 

 است. داری توسط شخص دیگری به اسم آن فرد امری پذیرفته شده شب زنده

                                                 
61

. ichinin-mae (一人前) 
62

. Hashimoto Gihiko 
63

. Joy Hendry 
64

. Yame 
65

. Kyushu 
66

. yorokobi (喜び) 
67

. kōshin (庚申) 
68

. yamabushi (山伏) 
69

. daimachi 
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ها در یک  خواهند به نیابت از آن تر مي خورده یا مجرب پارلمان ژاپن که از اعضای جوان سال استدالل من این است که اعضای  

کردن از  خالي  ها برای شانه کنند. آن ل عمل ميالبَد نشست پارلمان شرکت کنند، در چارچوب رسمي عضوِ جانشین یا علي

گزین  کنند. جای فراهم مي نیز تر خود را کاران جوان زی همزمان زمینه کارآمو همیعني اند؛  وظیفه خود، روش بسیار خوبي یافته

کار گرفته  لب بهها اغ بدون سرپیچي از آن ،قوانین الحیَل برای دور زدن کاران جوان روش دیگری است که با لطایف کردن هم

 شوند. مي

  

 . پخش و انتشار چهره افراد خواب5.3
ط تبهوکّایدو، رفتار این نمایندگان پارلمان را به برخورد مدرسان دانشگاه مر ساله دانشگاه 32درس شوندگان، مُ یکي از مصاحبه

 داند: مي
کنیم. اگر موضوعي به شما مربوط نباشد، الزم نیست چیزی بگویید. وقتي حرفي برای  طور منظم نشست برگزار مي ما مدرسان دانشگاه به

پرسند  کنند. بنابر این، مي که گاهي برخي افراد حتي در این حالت هم گوش نمي باشید خاطر داشته کنند. اما به باشید، گوش مي گفتن داشته

 جلسهزنند. شاید البته  چُرت مي هاست. حتي در پارلمان هم ور آ ماللخوابند که در واقع،  ها هم مي که کال موضوع چه بود. اما خیلي

دارم  زدن، گستاخي آشکار است. دوست رتگرفتن از اموال عمومي و چُ حقوقنظرم  باشد. به ها نداشته آن کننده باشد و  ارتباطي نیز به ستهخ

  (.Interview 11, February 1995شود! ) ها بگویم که درست بنشینید و توجه کنید. این صحنه حتي از تلویزیون هم پخش مي به آن

 

دهند.  کار از خود بروز مي های گوناگوني در جامعه رفتار خوابِ مشابهي در محل ، گروهگونه که این مدرس دانشگاه گفت همان

دهند.  را بر روی صفحه تلویزیون انجام مي عملمداران این  سیاست ،دانشگاهیانبرخالف اما یک تفاوت عمده آن است که 

، در واقع نقض انجام داد شده درباره تصاویر ثبتر راتر از آن درخواست اظهارنظبا مقاالت خود و ف هوسِکينامه  چه که هفته آن

گو و صورت همگاني مورد بحث و گفت است و به نشده مطرحعنوان خواب  آشکارا به نِموُری ایکه  یک قاعده نانوشته بود: تا زماني

ست: شاید نشانه بودن چشمان فرد، مبهم ا شود. بسته محسوب نشده و در نتیجه تحمل مي« فرار از کار»است،  قرار نگرفته

آموزان  در جمع گروهي از دانش 1999اوت  24رسد که اظهارات اُبوُچي کِیزو در روز  نظر مي بهزدن یا تمرکز شدید باشد.  چُرت

زنند،  مي دوره راهنمایي، تاکیدی بر این نکته باشد. در پاسخ به این پرسش که چرا اعضای پارلمان در طول جلسات چُرت

« شوند که افراد بیدار نشان داده نمي که خواب هستند، در حاليدهد  نشان ميدوربین فقط افرادی را : »اسخ دادوزیر پ نخست

(TV news, 25 August 1999.)  

 

 

 

 نِموُری ایاهمیت مفهومی . 4

به  نِموُری ای گویاو خوابیدن در بستر خواب یک تفاوت اجتماعي وجود دارد.  نِموُری ایتر اشاره کردم، بین  گونه که پیش همان

. کتاب  سازی شود لحاظ نظری مفهوم ای است که باید به شود. بلکه وضعیتي آستانه خودیِ خود الزاما خواب محسوب نمي

نویسد که برای درگیر شدن در یک  نقطه عزیمت خوبي است. گافمن مي« 70رفتار در اماکن عمومي»با عنوان  افمناِروینگ گ

به توان و دار شدن  مشغله(. »Goffman 1966: 36-38شود )« مشغله در آن شرایط»از تحمل نوعي فعالیت، فرد باید مُ

که این مشغله  (. هنگاميibid. p. 43« )انجام، راجع است فعالیت در حالِ کامل به یک يتوجه بيجه یا تو فرد در عطف قابلیتِ

. (ibid. p. 37« )رخي از اظهارات بیروني باشدببر متکي ارزیابي این مشغله حتما باید »احساس دروني است، یک موضوع و 
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معنای آن است که بدانیم در یک شرایط ویژه، چگونه رفتار کنیم. گافمن میان  صالحیت و شایستگي اجتماعي و فرهنگي به

 شود. تمایز قایل مي]ثانوی[  تابعو  غالبهای  هلغو مشاصلي و  [فرعي] نبياجهای  مشغله

قادر به انجام آن است. اگر برداشتِ  ،است که شخص بدون برهم زدن استمرار یک مشغله اصلي ای نبي، مشغلهایک مشغله ج 

صورت به بستر رفتن در شب، چُرتِ بعد از ظهر، دراز کشیدن روی کاناپه برای  ، در آنکار بگیریم گافمن از خواب را به

عنوان یک مشغله  د. خواب بهنشو ( محسوب ميعنوان یک مشغله اصلي )غالب به خواب درکل همگيزدن در وقت تنفس،  چُرت

کار یا انتظار   های اصليِ رفتن به محل که مشغله شود، جایي های انتظار مي زمان دتدر قطار یا م نِموُری ایشامل )فرعي( نبي اج

 گیرد. برعکس: کشیدن برای وقوع یک رویداد به کندی انجام نمي

 
ملزم به آمادگي برای تشخیص و پذیرش آن او را  ،کند و موقعیت اجتماعي شخص بار ميی است که حقوقي را بر ا مشغله غالب مشغله

ت نیازی نیسمیزان مشخصي است و حد و ای است که در آن شخص مجاز به حفظ آمادگي و تحمل تا  مشغله ،تابع ی مشغلهیک کند؛  مي

 (. Goffman 1966: 44ان دهد )آشکارا توجه نش ،ر او غالب استچه ب در طول این مدت نسبت به آنکه شخص 

 

که  های اصلي هستند در حالي دادن مشغله های پارلمان، حضور در نشست، شرکت در مباحثات و رای رابطه با نشست در

نبي )فرعي( هستند. به گمان من، مجاز بودن یا نبودنِ اهای ج ، مشغلهنِموُری ایزدن، فکر و خیال و رویاپردازی یا  گپ

محض  شود یا خیر. به اخیر در انجام مشغله اصلي مينبي باعث کُندی یا تابه این بستگي دارد که آیا این مشغله ج نِموُری ای

پذیرش  دیگر قابللحاظ اجتماعي  به موضوع، این از سوی دیگران آن شدن فرضاصلي غالب و  ی یا مشغلهو یافتن خواب  غلبه

فِشنگي( در یا  پرسرعت )قطار 71سِن کان  شینکه یک راهبر قطار  ، هنگامي2003نیست و باید به آن پایان داد. در اوایل سال 

به لطف مقررات و البته گو قرار گرفت. و ها مورد بحث و گفت موضع در رسانهوظیفه خوابش برد، طبیعتا این  زمان انجام

وجود، بنابه گزارش  با این متوقف شد و کسي آسیب ندید. 72اوکایاماطور خودکار در ایستگاه  های ایمني، قطار یادشده به کنترل

ای جز عذرخواهي نداشت. چند روز بعد، روزنامه  آهن غرب ژاپن چاره ، شرکت راه73نیچي مایروزنامه  2003فوریه  27مورخ 

 99قدی با  اهبر قطار مرد کوت به خوانندگانش گزارش داد که طبق تشخیص پزشکان، راه 2003در مورخ پنجم مارس  نیچي مای

این تالیان به بزدن ناگهاني م است که موجب چُرت ( شده74خواب کیلوگرم وزن، دچار وقفه ضعیف تنفسي در خواب )آپنه

نشدند و  خارجي، مقصر شناختهآهن با ربط دادن این قصور به یک عامل  بر قطار و شرکت راهرو، راه شود. از این سندرم مي

 شد. ر گماردهکا تر به بخش دیگری با خطرات کم با توجه به این وضعیت، در البته د.ر قطار شغلش را از دست نداراهب

کنند که آیا  مراتب و غیره تعیین مي چون موقعیت اجتماعي، سن، جنسیت، موقعیت فرد در سلسله شماری از متغیرها هم 

که درباره یک رفتار محیطي میان دو فرهنگ  هنگامي»پذیرش است یا خیر.  نبي )فرعي( قابلانوان یک مشغله جع بهنِموُری  ای

دهنده یک  داشتن بازتاب که چه بخشي از این فرق شود، تعیین این تفاوتي یافت ميگذر زمان فاوت و یا همان فرهنگ اما در مت

ست، به کننده یک تفاوت در خود این مشغله ا تفاوت در اصطالح رایج برای بیان مشغله اصلي است و کدام بخش منعکس

 (. Goffman 1966: 38« )شود ای پیچیده تبدیل مي مساله

ترین  یک مشغله تابع تفاوت وجود دارد. در ژاپن، این نکته به روشنعنوان یک مشغله جانبي و  به نِموُری اییان چنین م هم 

در قطار و یا انواعِ  نِموُری ایباره گو در و هنگام بحث و گفت های گوناگون به شود. رسانه ممکن با اشاره به جنسیت بیان مي شکلِ

هایي  ت شاهد چنین صحنهندر ها )که به ن و موهای آشفته آنمعموال با انتقاد از وضعیت نشستن زنا ،های جانبي دیگر مشغله

مردان مورد ای جانبي، معموال با اشاره به  عنوان مشغله کار به در محل نِموُری ایشوند. در عوض،  بودم(، بر روی زنان متمرکز مي
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ه ویژ ها به که اکثریت باالیي از آنانگیز است چرا ندرت تعجب گیرد. البته درباره نمایندگان پارلمان، این مساله به بحث قرار مي

خاطر ارتباط کلي  وجود، به احتمال زیاد به زنند. با این که به احتمال زیاد چُرت مي دهند نمایندگان ارشد را مردان تشکیل مي

، آید. هرچند که در عالم واقع نظر مي فعالیتي مردانه به ،چون دیگر شرایط کار هم در محلنِموُری  ای مي کار با مردان،فضای عمو

در  (.Steger2001: 280-301, 339-353ي در رابطه با خواب یتبسیاری از زنان نیز شاغل هستند )درباره تمایزهای جنس

 .است ها و جلسات چون نشست عنوان یک مشغله تابع در شرایط کاری هم به نِموُری ایبر روی تمرکزم مقاله،   این

است. مطمئنا برخي افراد  شده پذیرفته ، امریتابعنه  وجانبي )فرعي( ای  عنوان مشغله طور کلي در جوامع غربي، خواب به به 

آید   حساب مي دی برای مشغله اصلي )غالب( بهخواب تهدی طور قطع گونه موارد، به ند اما در اینرو خواب مي مقابل رایانه خود به

. بوداند، هرچند کارشان از جهات دیگر مثبت ارزیابي شده  ام که در مواردی در اتریش، افراد به این دلیل اخراج شده شنیده

فرهنگي چارچوب »شناسان آمریکایي مشاهده کردند که یک  (، جامعه11 ,7 :2003) 76و وِرن بَکستِر 75اسمیت-اِستیو کرول

راهبردی عقالني برای »گذاری کرده و از آن ابزاری مدیریتي،  کار را ارزش زدن در محل که چُرت در حال پیدایش است« جدید

کار، پشت درهای بسته در یک اتاق ویژه  زدن در محل سازد. در هرحال، در آمریکا )و اروپا( چُرت مي« وری افزایش بهره

قیدی نسبت به کار  را نوعي بينِموُری  ایگاه  شود. در ژاپن، گرچه گه شخصي انجام ميیا روی تُشکي در دفتر  زدن چُرت

که نیاز به مشارکت فعال نباشد، نوعي  است اما تا زماني عمال این نظر تقویت شدهیابیم که در مورد نمایندگان پارلمان  مي

اش مبني بر شرکت در  )نماینده( باید به وظیفهطور رسمي، فرد  زدن وجود دارد. به تسامح و مدارای کلي نسبت به چُرت

درس دانشگاه هوکّایدو در این مدن با این این شرایط وجود دارد. مُهایي برای کنار آ راه ،طور غیررسمي جلسات عمل کند اما به

 گوید: زمینه مي

 
های  دانم. شاید خسته هستند یا کالس را نميزنند. علت این کار  های درس، همیشه دانشجویان زیادی هستند که چُرت مي البته در کالس

ای ندارند اما فقط مجبورند که بنشینند و به درس گوش بدهند. دانشجویاني که در طول کالس  کننده است و انگیزه درس برایشان خسته

کالس بخوابد، مسئولیت این کار با  ها در عامل ناآرامي و اختالل برای اطرافیان خود هستند اما اگر یکي از آنزنند،  مي پدیگر گ درس با یک

وجود دارد. یک استاد با این مالحظه که شاید دانشجوی یادشده در این وضعیت  چراکه احتمال مردودشدن در امتحان خودش است،

 (. Interview 11 February 1995کند ) ، از بیدارکردن او خودداری ميدارداحساس کامال راحتي 
 

جویان  دادن یا ندادن به درس را به عهده خودِ دانش گوش ،چون سایر اساتید دانشگاه استاد هم ته جالب این است که ایننک

ترتیب،  به این زیرا جای رفتن به دانشگاه، در خانه بماند. تواند به جو مي معنای آن نیست که دانش گذارد. البته این به مي

شرکت  یعنيخود  قانونيجو باید به وظیفه  دانش یکد. شواحدهای درسي الزم نخواهد موفق به گذراندن جوی یادشده  دانش

تواند ترک وظیفه کند. بنابه گفته یکي از  جوی دیگر، مي گزیني از دانش . اما با خوابیدن یا درخواست جایدر کالس عمل کند

 شین، جین وا اُرینپیکّوُ سِي نیهون« )مند است زشها، روحیه المپیکي داریم. صِرف حضورداشتن، ار ما ژاپني»خبری من،  منابع
 .(M. A., 16 September 1994) (77جي نو وا دای کا سوُروُ سان

. نیز هستنداهمیت در حکم پوششي برای نداشتن مشغله  های مشخصِ کم کند که برخي فعالیت بیان مي (58 :1966گافمن )

دیر از خواب بیدار شدن  که  در یک جلسه شرکت کند. در حالي خوابیدنبرای مدار عمال  بنابر این، ممکن است که یک سیاست

عنوان  دادن خود به تالش برای نشان بهجلسه، شود، شرکت در  قیدی نسبت به کار محسوب مي نشانه مشهودی از بيدر صبح 

تر به چشم  در بستر بیشنسبت به خوابیدن  نِموُری ای، هرچند در منظر عمومي، اشاره دارداعتماد  مدار قابل سیاستیک 

کردم،  خوابد. هنگامي که دوران کودکي خود را در اتریش سپری مي آید. هرچه باشد، او که کل یک روز کاری را که نمي مي
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تصور رایج از افراد  «خوابي کامل است. ر از بيساعت وقت صرف کردن در اداره، بهت هشت»شنیدم :  اغلب این لطیفه را مي

ای  یک شخص اداریِ کلیشهفردتر است:  تا حدی شبیه تصور متداول در ژاپن است، گرچه از آن منحصر بهاداری در اتریش، 

 نشیند. های گرد و خاک گرفته مي هایي از پرونده یک اتاق کوچک شخصي با ستون درِ  دو لنگهپشت  ،اتریشي

کنند،  شتن و گرفتار بودن را القا ميدا که اشخاص حس مشغله در هر شرایط اجتماعي و فارغ از هر فرهنگي، در حالي

( یک چنین ibid. pp. 69-75گافمن )توانند توجهشان را از وضعیت اجتماعي موجود به دنیای خودشان معطوف کنند.  مي

 80، اثر گِرگوری بِیتسون«1942 79ویژگي ساکنان بومي جزیره بالي»نامد و این واژه را از کتاب  مي« گریز»را « 78کوچ دروني»

ور  ها به ذهن انسان خطور مي کند: وهم و خیال، غوطه در این قالب گریزاز نظر گافمن،  است. ، وام گرفته81و مارگارت مید

 ،ها پرتي، رویاپردازی، افکار خودگرایي )اوتیستي(. این اَشکال و قالب شدن در تخیالت، حواس

 
رار افراد از شرایطي که معموال در آن درگیر یزان فکنند. م ایجاد مي یطنشانه روشني مبني بر خروج از همه موضوعات ملموس در آن شرا

کناری از و هرچند فرض بر این است که هر گوشه، چندان روشن نیست. کردن یا نکردن این نارضایتي از دیگران هستند، فارغ از پنهان

 (.ibid. p. 70است ) هایي را برای گریز به جای دیگر فراهم کرده زندگي، محل

 

که مشمول  ارزیابي کردگریز یک  توان همانند را مي نِموُری ای استدالل من این است که در مورد نمایندگان پارلمان ژاپن،

 شود. های تابع بار مي که بر مشغله استعام و کلي  مقرارت

. هستندپذیر  بجهات آسیز خواب از بسیاری ا خواب روش مهمي برای رهایي از وظایف اجتماعي است. اما شرایط خواب و فردِ 

میل به ساماني، الزام به کار تا دیروقت،  سر و صدا، آب و هوا، فشارهای کاری، ترس از سالمت بدني، احساس تنهایي و بي

رو، هر  خوابي و لطمه به خواب شود. از این بردن از تفریحات شبانه تا دیروقت، همه این موارد ممکن است باعث بروز بي لذت

کنند، از حضور افراد  های امن ایجاد مي کار گیرد. مردم مکان به هایي را داعضایش باید راهبر ای تضمین خوابِای بر جامعه

 خوابند، زمان مي دهند. وقتي همه هم های ویژه اختصاص مي کنند و زمان خاصي را به فعالیت اعتماد اطمینان حاصل مي قابل

ریزی،  رو، با برنامه از اینبود.  دزمان هم هُشیار و فعال خواهن هممشخص،  ياندر زم طور شوند. همین دیگر نمي خواب یکمزاحم 

کند و  عنوان یک مشغله اصلي صدق مي حال، این محافظت تنها در مورد خواب به این شود. با شان حفظ مي خواب و فعالیت

، پذیرش اجتماعي نِموُری ایي محافظت از ماند. شیوه اصل نشده باقي مي طور عمده حفاظت عنوان یک مشغله جانبي، به خواب به

زند باید در وضعیت اجتماعيِ غالب مشارکت خود را از سر بگیرد، داللت بر این  که چُرت مي این واقعیت که فردیآن است. 

هایي است که خوابیدن در محل ویژه خواب  وجود ندارد و این یکي از ویژگي نِموُری ایای برای  شده دارد که هیچ حق تضمین

 کند.  متمایز مينِموُری  ای را از

بیان کرده  82گونه که باری شوارتز همان از نقش خواب به نقش بیداری وجود دارد. گذاردر مورد خواب شبانه، یک مرحله  

طور ناگهاني  تواند به دگيِ واقعي جسمي و یا روحي هستند، نميها که نیازمند آما چون همه نقش نقش خواب هم»است، 

تدریج  مرسوم باشد تا شاید طي آن شخص خود را به« مرحله گذار»پذیرفته و رها شود؛ مقدم بر پذیرش نقش خواب باید یک 

پوشیدن،  وشو، لباس . بنابر این، صبح و شب، از طریق شست( Schwartz 1973: 22-23« )با این نقش سازگار کند

که  شود. در حالي وبیش مرسوم با هر نقشي ایجاد مي کم ها نوعي سازگاریِ زدن مو، غذاخوردن و دیگر فعالیت کردن، شانه اصالح

اجتماعي به انجام  روگردانيساز خواب است، در آثار تاریخي ژاپن در حوزه آموزشي همواره بر گذار از  گاهي زمینه تشریفات شام

شود  ها، یک مرحله گذار مشاهده مي ها و دیگر سازمان های بعد از ظهر مهدکودک . در چُرتاست شدهکید وظایف اجتماعي تا
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(Ben-Ari 1997:30-53 اما در مورد )یا و به شرایط اولیه  خواب فورا تقریبا هیچ مرحله گذاری وجود ندارد. فردِ ،نِموُری ای

 شود. خواب محسوب نمي نِموُری ایگردد. از این لحاظ،  زدن باز مي چُرت

وجود دارد. نکته مهم، شکل و ظاهر بدن فرد است. در طول  احتماليای از تفاسیر  بودن یک فرد، طیف گسترده درباره خواب 

آورند،  هایشان را در نمي ب با شرایط غالب است. نمایندگان پارلمان، کفشسهمان لباسي است که منا در، فرد نِموُری ایمدت 

زدن، کسي  چنین پس از مدتي چُرت زنند. هم هایشان را مسواک نمي پوشند و یا پیش از خواب دندان نمي مه[]پاجا پیژامه

برای  یا آقای خوابزند. خانم  کند یا موهایش را شانه نمي شوید، صورت خود را اصالح یا آرایش نمي خود را نمي وصورت ستد

که حالت بدن  کند. تا زماني کند و دوباره در نشست شرکت مي يهایش را باز م ، فقط چشمبازگشت سریع به شرایط غالب

ندرت عملي  باشد، خوابیدن به که فرد بر دست و پاهای خود کنترل داشته ظاهر متناسب با شرایط رسمي است و تا هنگامي به

های گوینده  ه استداللپرتي نسبت ب ای از تمرکز و عدم حواس تواند نشانه شود. چشمان بسته فرد مي آمیز محسوب مي توهین

ست تا چند دقیقه پس از بیدارشدن روند، ممکن ا فرو مي نِموُری ایای به حالت  شکلي کارآزموده و حرفه باشد. افرادی که به

شان، در  چه را که در جریان است درک کنند و بتوانند بالفاصله پس از بازکردن چشمان دارند تا آن چشمان خود را بسته نگه

گونه که در  اند. همان دادن بوده دهند که در تمام این مدت در حال گوش ترتیب نشان مي و به این اثرگذار باشندموضوع بحث 

گونه مشارکت  آیند که هیچ کار مي شود؛ هرچند این توضیحات تنها هنگامي به شد، گاهي این نوع توضیحات ارایه مي باال گفته

 باشد.  فعالي وجود نداشته

شود که شخصي فردِ خواب را با یک پرسش مورد خطاب قرار  ه شرایط حاکم، اغلب هنگامي احساس ميضرورت بازگشت ب 

جواب پرسشي  که خواب بوده، از پسِ ترتیب، خواهان اثرگذاری فعال او شود. فرد خواب باید بدون اذعان به این دهد و به این

های خاص زباني و  گیری از ویژگي با بهرهیژه در ژاپن، و چون جلسات پارلمان، به که نشنیده برآید. در شرایط رسمي هم

وجود،  باشید. با این که عمال حرفي زده زد و لفّاظي کرد بدون آن توان کلي حرف ميشود.  وفصل مي وشنودی، این مساله حل گفت

یک مسئول  دهند. ادامه چگونه به بحث دانند که ظاهر مي هبوگو،  پس از تبادل طوالني عبارات مودبانه، افراد دخیل در گفت

جویان،  های مختص به بحث درباره مشکالت دانش پیشین امور دانشجویان گفت که سابق بر این، در بسیاری از نشست

، که در این مواردشدند  معنای آن بود که افراد حاضر در نشست، پیاپي نظر او را جویا مي خوابید. داشتن چنین مسئولیتي به مي

ای رفتار  گونه دادند و به . دیگران به نشان تصدیق، سر تکان مي(83ناکاناکا نِه« )دشواری استساله م»گفت:  ميشد و  بیدار مي او

هایي از برخي  بر این، نمونه شد. عالوهین مشکل به خوبي و خوشي حل خواهداگیر نظرات او هستند و  کردند که گویي پي مي

زدن و تشویق حضّار، بیدار  رفتند اما با شنیدن صدای کف راني، به خواب مي سخنمحض آغاز یک  فرهیختگان وجود دارد که به

 پرسیدند. شدند و همیشه نخستین پرسش شاخص را مي مي

اظهارات یا موقعیت او لطمه  به ،آشکار یک شخصنِموُریِ  ای که آیا حالتِ جا، بحث شرایط و تفسیر مطرح است؛ این در این 

خاطر ابهام در  تر اشاره شد، بسته به نقش اجتماعي فردِ خواب نیز یک تمایز وجود دارد. به که پیش طور زند یا خیر. همان مي

ترها و افراد  که جوان شرایط بستگي دارد. درحالي ی ای از تفاسیر اجتماعي، موضوع به فرد تفسیرکننده نگرش و دامنه گسترده

کرد افراد باالدستِ خود را ندارند. یکي از دالیل  عملانتقاد از ، معموال حق غیرمهم باید تعهد کاری خود را نشان دهند

دهنده  نظر در پذیرش رفتار خواب نیز انعکاس رو، اختالف مند و باسابقه در پارلمان، همین است. ازاین زدن نمایندگان سال چُرت

مندترینِ  خوابند، قدرت نمایندگان که ميدسته از  به ما گفت، آنمطلع  گونه که یک منبع مراتب اجتماعي است. همان سلسله

، آن نِموُری ایی در حالِ  از جمله دالیل خطاب قرارندادن نماینده(. F. S., 3 November 2002ها در پارلمان هستند ) آن

تخلف تواند موجب شرمندگي نماینده در حال چُرت شود بلکه باعث سرافکندگي برمال کننده این  تنها مي است که این اقدام نه

که یک رییس یا استاد بسیار واالمقام دانشگاه در حال خُروپف  چنین هنگامي هم(. cf. Goffman 1966: 40خواهد شد )

تر مورد اشاره قرار گرفت، داستان   تر افراد تمایلي به بیدارکردن او ندارند. مدرس دانشگاه هوکّایدو که پیش بیشکردن باشد، 

                                                 
83

. naka naka ne (中々ね) 



 

 زدن در پارلمان ژاپنهای اجتماعی و فرهنگی چُرتجنبه :گریزابزارِ ،خواب

 

 

18 

www.japanstudies.ir 
 

 

زند.  جو، چُرت مي هنگام مشاوره رو در رو با یک پسر دانش ا نقل کرد. استاد یادشده بهدر شُرف بازنشستگي ر ِیک استاد

. گرچه این ماند نشیند و منتظر بیدار شدن استاد مي داند چه کند. بنابر این، ساکت مي شود و نمي جو بسیار شرمنده مي دانش

واقعیت است که   توجه این باشد، نکته جالب (85بیو-نِموُری ای)در زبان محاوره،  84ی خواب حملهتواند موردی از  رویداد مي

 که خودِ استاد از این وضعیت شرمنده شده یا خیر.  است، فارغ از این جو شده چنین شرایطي موجب شرمندگي دانش

شرایط را تعیین  هستند که نه نمایندگان ارشد پارلمان این خبرنگاران و خوانندگان و، هوسِکينامه  ای هفته در پوشش رسانه 

که  گیرد، در حالي ناگاه مورد انتقاد قرار مي کاری، به تعهدی نسبت به وظایف ن بيعنوا مداران به رو، رفتار سیاست کنند. از این مي

 دهند.  ندرت عملي را مورد توجه قرار مي به ،اب عوامل خارجيمداران جوان در غی سیاست

مداران در طول ساعات کاری، صحنه خوشایندی نباشد  چند شاید خوابیدن سیاستهای ثبات سیاسي و اقتصادی، هر در دوره 

انسجام سیاسي، پیرمرداني  مداوم اقتصادی و عدم کننده نیست. گرچه در ایام بحرانِ ها چندان ناراحت طور کلي برای ژاپني اما به

کفایتي اداری و سیاسي بدل  د فساد، کاهلي و بيای به نما نحو فزاینده بهخوابند،  با کت و شلوار مشکي بر روی میزِکارشان

 2000)آوریل  86وزیر موری یوشیرو . نخستبودها  ، گواهي بر رشد نگرانيهوسِکينامه  . سلسله مقاالت منتشره در هفتهندا شده

شدت  تحرک در رسیدگي به مشکالت اقتصادی، به خاطر عدم خوابید، به درپي مي ( که در طول جلسات پي2001تا آوریل 

با یک آموزان دبیرستاني،  امل دانشح ،یک شناور آموزشي شیالتدر سانحه برخورد بود.  محبوبیت خود را از دست داده

وزیر تا چند ساعت پس  شدن همه سرنشینان شناور شد، نخست که منجر به غرق 2001 زیردریایي آمریکایي در روز نهم فوریه

 The Japan) محبوبیت او را به اوج رساند لف بود که عدمگذراني در زمین گُ نداد و مشغول وقت از این حادثه واکنشي نشان

Times, 8 March 2001 .)با روحیات مردم آشنایي داشت، بسیار مایل بود تا به  یچیرو، جانشین او کهئ کوئیزوُمي جوُن

شد که ظاهرا خودِ  بار مشاهده رچند پس از آن، چندیناست. ه در جلسات پارلمان بوده نِموُری ای مردم اطمینان دهد که مخالف

 است. خواب رفته او نیز به

 

 گیری نتیجه .5

که  ی؛ یعني جایينسبت به خوابیدن در شرابط کار را ها رویکرد ژاپنينمونه، یک عنوان  با طرح موضوع نمایندگان پارلمان به

که آشکارا  تا زماني نِموُری ایمورد بحث و بررسي قرار دادم. استدالم این بود که تنها نیازمند یک اثرگذاری فعالِ معقول است، 

عنوان یک رویداد رسمي،  شست پارلمان بهشود. ن عنوان خوابِ نامناسب تقبیح نشود، تحمل مي در معرض دید قرار نگیرد و به

گیری آن  لیاقتي که صرف پيکفایت و جای  چنین تعهد کاری به گیرد. هم جا انجام مي تر از کاری است که عمال در آن مهم

ر بنابر این، آن دسته از نمایندگان پارلمان که با وجود سرماخوردگي دشود.  شده قضاوت مي شده، بر مبنای وقت و تالش صرف

 دانند.  رغم این مسایل خود را متعهد به کارشان مي است، به کار حاضر شده اما در طول جلسات خوابشان برده محل

هنگام حضور در شرایطي غیر از خواب، بفهمیم.  آن؛ یعني خوابیدن به واژه به را از منظر معنای واژه نِموُری ایکه کنم  ميتوصیه  

عنوان یک مشغله  لحاظ فرهنگي به در جامعه ژاپن به نِموُری ایشود،  شکلي مبهم تعریف مي در شرایط خاصي که در واقع به

کند. از یک  عي نقش مهمي را ایفا ميمراتب اجتما است. در این تعریف، سلسله شده پذیرفته (مَفرّ) گریزو یا راه )فرعي( نبي اج

گرانه را  که شرایط اقتضای انجام عملي فعال و کنش رود که متناسب با شرایط موجود عمل کند اما در صورتي شخص انتظار مي

یط که فردِ خواب مزاحم اطرافیان خود نیست، لباس مناسب با شرا شود. تا زماني اغماض به خواب نگریسته مي ی ، با دیدهندارد

شود. بنابر این، عادت ژاپنيِ  تحمل مي نِموُری ایدهد،  شناسي امور محوله را انجام مي رسمي را به تن دارد و از روی وظیفه

یک ویژگي  نِموُری ایستي و کاهلي نیست. در عوض با بازگشت به نقطه آغازین نظریه من، سُ، ضرورتا نشانه نِموُری ای
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حصول اطمینان از انجام وظایف روزمره با ارایه راه از آن ها است که هدف  ساختاری غیررسمي از زندگي اجتماعي ژاپني

 است.گریزی در چارچوب این وظایف 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


