
1 
 

-6039م./ 6291-6291 مطالعات اسالمی از هاکّوایچیو یا پان آسیاییسم ملی ژاپن و تاثیر آن بر

 ه.ش.6090

 

 چکیده

اشرافی -امپراتوری ژاپن در قرن نوزدهم میالدی با فشار امپریالیسم و بنابر تحوالت نو شینتویی با انقالب ملی

مدرنیزم کرد. یکی از اقتضاهای مدرنیزم جهانی شدن و میجی از انزوا به کل خارج شد و شروع به انجام روند 

شناخت ملل و مردم عالم است از این روی به مرور، مخصوصا پس از شکل گیری اندیشه پان آسیایی، مطالعات 

اسالمی نیز در این کشور آغاز شدند. خیلی زود پان آسیاییسم با ملی گرایی افراطی ژاپنی ادغام شد و اندیشه 

های اصلی این پژوهش را مقاالت و دادهترین شکل آن بود توسط نظامیون غالب گردید. ه افراطیهاکّوایچیو ک

قرن  در این پژوهش، رویکرد مورد استفادهدهد، همچنین ها در دوران هاکّوایچیو تشکیل میتحقیقات ژاپنی

پرسش مقاله حاضر  .ها و ماهیت فرهنگ بومی داردجهانی است که تاکید بر برهم کنش-نوزدهم شناسی ملی

ه.ش. چطور ایجاد 6090-6039م./ 6291-6291های سالمی از منظر هاکّوایچیو طی سالاین است که مطالعات ا

به اقتضای شرایط سیاسی ژاپن که به قدرت  برآیند این پژوهش این است که نمود؟چه روندی را طی  شد و

های کالن نه فقط برای گذاریاقتصادی آن متصل بود بی تفاوتی نسبت به جهان اسالم جای خود را به سرمایه

ی اسالمی و ژاپنی را هامطالعه این خطه بلکه جلب حمایت مسلمانان داد تا هدف ایجاد سنخیت بین ارزش

 دنبال کنند.

 اپن، مطالعات اسالمی، هاکوایچیو، ملی گرایی.ژ واژگان کلیدی:
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Hakkoichiu or National-Pan Asiaism of Japan and it's Influence on the 

Islamic Studies from 1926 to 1945 

In the 19th century, under the pressure of imperialism and due to the neo-Shinto 

developments along with the national-aristocracy revolution of Meiji, the empire of 

Japan came out of isolation and began to carry out the process of modernization. 

One of the requirements of modernism is globalization and knowledge of the 

nations and peoples around the world. From this point of view, especially after the 

formation of pan-Asian ideology, Islamic studies also started in this country. Pan-

Asiaism soon merged with extreme Japanese nationalism, and the idea of 

Hakkoichiu, which was its most extreme form, dominated by the military.The main 

data of this research are the articles and researches of Japanese people during the 

Hakkoichiu era, also the approach used in this research is the 19th century 

national-global studies which emphasizes the interactions and the nature of native 

culture. The question of the present article is that How Islamic studies from the 

perspective of Hakkoichiu during the years 1926-1945 was created and what 

process did it go through? The result of this research is that due to the political 

conditions of Japan, which was connected to its economic power, indifference 

towards the Islamic world gave way to large investments not only to study this 

region but also to attract the support of Muslims in order to create harmony 

between Islamic and Japanese values. 

Key words: Japan, Islamic studies, Hakkoichiu, Nationalism. 
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 مقدمه

 آن تا بسته یدرها ای 9ساکوکو سنت و فرمان بنابر که یژاپن جهان ه.ش.9169/.م6111 سال به 6یجیم انقالب با

 انجویدانش پرداخت، آموختن به تیجد با داشت خود از خارج یایدن از را شناخت و ارتباطات حداقل زمان

 یمختلف علوم نیبنابرا. شوند کار به مشغول دیجد یهادانشگاه و مدارس در تا شدند وارد دیاسات و شدند رهسپار

 فوق امر. دیگرد یژاپن نیمحقق نظر مورد موضوعات گذاشتیم شینما به یغرب منظر از را شدن یجهان که

 کنار در یشناسشرق علم از ایشاخه عنوان به یشناساسالم گرید عبارت به شود،یم زین یشناس شرق شامل

 جوامع به نسبت یغرب یرقابت و یاستعمار پرستانه، نژاد هایدگاهید شامل امر نیا که شد مطالعه گرید موارد

 یغرب جوامع با یتیسنخ چیه یفرهنگ لحاظ از اساسا ژاپن اما. شدیم زین ایانهیخاورم خصوص به یاسالم

 مطالعه عالوهه ب باشند، گرفته قرار یآثار نیچن ریتاث تحت چندان توانستندینم کشور نیا نیمحقق پس ،نداشته

 ،اینهیزم هر در ،یغرب دول به ژاپن یوابستگ دیشد کاهش جهینت در و زمیمدرن روند گسترش با یغرب آثار صرف

 . شد آغاز یدیجد روند و افتین ادامه گرید

 ،کندیم دایپ بازتاب شانیا مطالعات در بار نیا است یژاپن شهیاند و سنت ن،ییآ در که آنچه منطقا و عتایطب

 را خود توجه بود دهینرس نانیاطم به که یزمان تا و بوده یغرب دول با روابطش ریتاث تحت شدت به زمان آن ژاپن

 آغاز یالدیم ستمیب قرن از ژاپن یشناس اسالم مطالعات یرو نیا از. کردینم معطوف چندان زین گرید امور به

 از یاسالم مطالعات دآییم شیپ پرسش لیدل نیهم به. دید خود به را یاریبس تحوالت یمل روند با و است شده

  ؟شد جادیا چرا ای چطور ه.ش.6090-6039م./ 6291-6291 هایسال یط ویچیهاکّوا منظر

 کوتاه مدت یط ژاپن بزرگ هایتیموفق و سمییایآس پان رایز ،است شاخص اریبس زمان نیا در یاسیس مسئله

 حاضر قیتحق نظر مد دوره واقع در. شد ستیالیامپر ینظام عنوان به کشور یاسیس قدرت دیشد تیتقو به منجر

 آن از پس رایز دوم یجهان جنگ انیپا تا ژاپن یعنی ،است( ه.ش.6011-6039 /.م6212-6291 از) 0ی اولشووا

 با شده بیترک ستیالیامپر ییگرا یمل که ویچیهاکوا شهیاند نیبنابرا. کرد رییتغ کل به کشور یاسیس نظام

-تیفعال هیتوج البته و ژاپن تیحاکم عملکرد در یاساس نقش و بود ونینظام عالقه مورد که ییایآس پان شهیاند

 . است حاضر مقاله یاصل هدف داشت ایآس در یاسیس های

                                                           
1- Meiji 
2- Sakoku 
3- Showa 
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 آن تا و گرفت شکل ه.ش.6090 /.م6291 از شیپ که یشناساسالم و ییگرایمل میمستق تسلسل لیدل به البته

 زین انهیخاورم جوامع با ژاپن یارتباط موارد به و اندشده آغاز یجیم دوره از حاضر مقاله مطالب ؛داشت ادامه زمان

-منفعت منظر از یجهان-یمل یشناسنوزدهم قرن روش و کردیرو یقیتحق نیچن انجام یبرا. است شده پرداخته

 عمل و زمیمدرن روند یراستا در یداخل امور گرفتن نظر در با یجهان ارتباط یعنی ،است شده انتخاب ییگرا

 هاانتخاب یعقالن درک ینگاه نیچن ؛ فایدهاست گرفته قرار یبررس مورد یابینفع مسئله بر دیتاک با شدن یجهان

 یالزام بلکه مهم تنها نه یموضوع نیچن یبرا که یامر است، یالملل نیب بلکه یمل تنها نه یخیتار عیوقا بستر در

 . است

 زین( ه.ش.6090-9236 /.م6291-6269 از) 9شویتا دوره شامل که شووا دوره و یجیم بخش دو به حاضر مقاله

 چه در ما نظر مورد روند یریگ شکل و ایهیپا مسائل شامل شتریب یجیم بخش. است شده یبندمیتقس ،شودیم

 یعنی ،آن از پس که است اسالم جهان مطالعه و ارتباط ای غرب با مبارزه و ژاپن ییگرایمل ظهور با رابطه در

 یدئولوژیا یریگ شکل شامل که است گفته قرار یبررس مورد یدیجد مرحله در فوق امور ورود یجیم عهد انیپا

 حاضر مقاله در که است ذکر به الزم. شودیم غرب فرهنگ با یدشمن البته و یاسیس یشناساسالم و،یچیهاکوا

 فیتعر یصفات نیچن رایز ،نشود استفاده ژاپن یمل هاییدئولوژیا یبرا سمیفاش چون یاصطالحات شده تالش

 مقاله موضوع با ارتباط در چندان آنان فیتعر که یحال در ،شوند استفاده یراحت به دینبا و داشته را خود خاص

 .بکشانند راههیب به را متن توانندیم یراحت به و نبوده حاضر

 پژوهش نهیشیپ

 رانیا در ،کرد مرتبط حاضر مقاله تیموضوع و مطلب به مشخص و میمستق شکل به بتوان که یقاتیتحق نهیشیپ

 ظهور کی شودیم میتقس یکل تیموضوع و بخش دو به درواقع حاضر مقاله داشت نظر در دیباوجود ندارد، اما م

 ژاپن روابط دوم است، شده گرفته نظر در آن از یجزئ زین سمییایآسپان ظهور که ژاپن در آن ظهور و ییگرایمل

 خود که ییآنجا از البته. است مسلمان تیجمع صاحب هایدولت شتریب مورد نیا در و یخارج یکشورها با

 بخش در شانیا از آوردن سخن ،هستند حاضر مقاله موضوع ینوع به شانیا قاتیتحق و ژاپن یاسالم محققات

 هرچند ،نمود اشاره رانیا با ژاپن یرسم مهین ای یرسم روابط مطالعه نهیشیپ به توانیم یول ،ستین بجا حاضر

 به مرتجم عنوان به غالبا اورا ئهینجیک با همراه معموال زادهرجب هاشم جناب که است یکتب یمنها مسئله نیا

  .رساندند چاپ

                                                           
4- Taisho 
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 انجام ژاپن باب من رانیا در یقیتحق اگر نیبنابرا ،هستند یکامل کنش برهم مدرن دوران در مخصوصا روابط

 از «احمد کتاب /اتیالح مسائل» چون اثری. است بوده یامپراتور نیا تحوالت ریتاث تحت مایمستق شده

 عملکرد که طالبوف نوشته خصوص به هستند مرتبط فوق گفته با قایدق( 6029 طالبوف،) طالبوف میعبدالرح

 در آنچه با قایدق که یامر( 19: 6029طالبوف، ) خوانده اهللبلیس یف جهاد را آن ینظام حرکات خصوص به ژاپن

 بر ژاپن عیوقا بازتاب» مقاله در و طلبدیم جدا یقیتحق مسئله نیا خود قطعا. است مرتبط آمده مقاله متن

 دینبا را حاضر مطلب حوصله و است شده بحث( 6933 ز،یرخیامیچیچا و کشاورز) «قاجار اواخر یعموم اذهان

  .ردیبگ

 ژاپن و رانیا یبازرگان روابط» مقاله جمله آن از است شده انجام ژاپن روابط باب در دیگری نیز ارزش با یقاتیتحق

 ،(6021 ،ینیچگ) «ژاپن و رانیا کیپلماتید روابط قطع و ایتانیبر» ،(6021 ،ینیچگ) «اول یپهلو تا آغاز از

( 6021،ینیچگ) «م.6212-6111 امورخارجه وزارت یویآرش اسناد اساس بر ژاپن و رانیا یخیتار مناسبات»

 ،است پرداخته روابط به زین( 6021 آبه،) کویکاتسوه آبه از «یدربار هایشمیابر» مقاله چون یآثار البته. هستند

 .است شده نبرده بهره مشابه یکارها و آن از زین حاضر مقاله در پس ندارد اسالم جهان با یارتباط یول

 آن یاعتقاد عناصر و ژاپن ییگرایمل ظهور

 هایخواسته کتهید منظور به 1وراگای ساحل به ه.ش.6906./ م6110 هیژوئ در 1یپر ویمت اساالریدر یخیتار ورود

 رایز ،(Keene, 2002: 14) کرد دگرگون انزوا ای  ساکوکو استیس در مانده یباق ژاپن یبرا را زیچ همه کا،یآمر

 تالش یمعنا به انیدولت عمل. (Beasley, 2000: 53) دهد در تن مصالحه به یراحت به ژاپن دولت شد باعث

 مطمئن لهیوس نیبد بگذارد، را یاجتماع ریتأث نیکمتر که شد یزریبرنامه یطور و بود کشور تیامن حفظ یبرا

 مردمان گرید عبارت به ای و بربران ای 1هایجو توسط یامپراتور ساختار ای 1کُکویتِ هیعل یتهاجم چیه شدندیم

 ژاپن تا دندخرییم زمان آنقدر قراردادها اصالحات، شروع با درواقع. شد نخواهد داده بیترت یغرب فرهنگ از آمده

 مذاکره توان بتواند تا بپردازد ینظام قدرت واقع در ای و خود کیتکنولوژ و یدیتول-یاقتصاد ییتوانا ارتقا به

 .(Beasley, 2000: 58) باشد داشته را یاسیس

 و نداشتند ژاپن در خود مقاصد شبردیپ یبرا یخاص برنامه انیغرب دآییم بر دوران آن امور گرید و فوق شواهد از

 هایمانیپ و ینظام فشار فوق امر رغم یعل افزود دیبا البته دند،دییم نیچ مقابل در یستگاهیا شتریب را آنجا
                                                           

5- Mattew Perry 
6- Yuraga 
7- Teikoku 
8- Joi 
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 شرط و دیق بدون ها واگذاریمانیپ نیا نیمشهورتر درآمدند، اجرا به و شدند لیتحم ژاپن با رابطه در زین نابرابر

 یسو از که یاعمال بود، 66مایتسوش در هیروس یقوا شدن ادهیپ و هیروس به 63نیساخال و 2نمورو یشمال ریجزا

 یعل صورت هر در؛ (11-93: 6021 ن،یک) ترزبورگیپسنت دولت نه و شدند انجام هیروس دور خاور یفرماندار

 به دیکن نگاه نمونه یبرا) ژاپن باب در ییایآس دول گرید نسبت به یالیامپر دیشد فشار وجود عدم رغم

Brickers, 2013: 13-16)، و دول هیعل تها نه نفرت از مملو بعضا و زیآم خشونت سراسر جنبش زود یلیخ 

 یمل جنبش ظهور وهیش و لیدال به ادامه در که بجاست نیبنابرا. گرفت شکل ژاپن حاکم دولت بلکه غرب عوامل

 .میبپرداز یبررس و حیتوض بحث، به باره نیا در و شده اشاره ژاپن

 وسینوکنفوس ای 60نگیم-سونگ فلسفه و وسیکنفوس ای 69رو فلسفه ژاپن یاعتقاد هاینمونه نیمهمتر از یکی

 نظم، یبرقرار جهت جامعه کنش و انسان، رفتار یاخالق مالحظه فوق، هایشهیاند یکل موضوع. است بوده

 و ؛1-6 :6010 الئودزو،) است آنان یبرا مبارزه یحت و هاسنت گزاریحرمت ت،یرع و فرمانروا رابطه همچون

 از نانیاطم و فوق امور از دفاع ژاپن جنگاور ای 69یبوش طبقه فیوظا از یعبارت به پس ؛(11-00: 6093 رفعت،

 و لیدل نیهم به ،بود سنت مهم اریبس عنصر کی زبهین ساکوکو استیس. بود کشور هایارزش و هاسنت تداوم

 هیعل یاریبس یستیترور حمالت( 999-996 :6012 کمبل،) ژاپن ریالجزا مجمع یاهال یحماس حهیرو بنابر

 ،(6233 و 0/6191: 6010 عتمادالسلطنه،ا به دیکن نگاه نمونه یراب) وستیپ وقوع به دولت یاعضا و انیغرب

 به مختلف فیطوا پس ،(Beasley, 2000: 58) دانستند جنگ را اصلح نهیگز اربابان از یبعض که یدرحال

 یروزیپ جهت شانیا و بوده جنبش آغاز نیا یول ،شدند رزم هم و هدف هم گریکدی با یوسیکنفوس دیعقا لیدل

 سریم نتویش یبوم نییآ با امر نیا و داشتند ازین ینیچ یسنت سخنان یفرا ایشهیاند به یمل و یواقع اتحاد و

 .شد

 نتویش یبازشناس یبرا هاقدم نیاول از ی،باستان هایسنت افتنی منظور بهی باستان مقابر و هاکاخ کاوش با شتریپ

 یموتواُر مانند یمتفکران گرید یسو از، بود شده آغاز دیجد جنبش به شیگرا( 01: 6010 بارنز،) لیاص

 و دیجد نسبتا یدگاهید بود، یهجر دوازدهمی/ الدیم جدهمیه قرن در نتویش عالم نیبزرگتر که 61ناگاینور

 دیخورش معظم روح آماتراسو، که گفتیم او. داد ارائه یژاپن کامال نگیم-سونگ و رو یدولت هایفلسفه برخالف

                                                           
9- Nemuru 
10- Sakhalin 
11- Tsushima 
12- Ru 
13- Song-Ming 
14- Bushi 
15- Motoori Norinaga 
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 یهماهنگ در» امپراتور و کندیم منتقل امپراتور به را یآسمان یوح دارد، خود اخالف با که ایرابطه قیطر از

 ,Tsunoda)کند یم عمل د،یخورش معظم روح ،61یاُکام نُ  آماتراسو خود، یاین با «احساس و شهیاند کامل

1958: 528.) 

 نماد ،یآسمان مقام نتریمقدس آماتراسو با وندیپ است معلوم زین 61یشوک هونین یباستان کتاب در چنانکه

 62یبهشت فرزند اقتدار نیا و بود محض اطاعت ژاپن ریجزا نیخالق 61یزانامیا و یزاناگیا مخلوق و ژاپن یامپراتور

 یآثار نیچن در نتوینوش نیمتفکر گفت توانیمپس  ،(1-9: 6021 اسومارو،ی) سازدیم مستقل لتشیفض از را

 دول ورود به مربوط عیوقا از شیپ ندادند؛ بنابراییم نسبت آن یآسمان نزول به را فرد ژاپنمنحصربه یهایژگیو

 کتاب در که ستیامر نیا و بود کرده جادیا ژاپن در را فردهمنحصرب یاسیس بُعد کی سمیینتویش نو یغرب

  .است داشته بازتاب زین دیجد شنهاداتیپ ای 93نرونیش

 به جنبش، آن هدف. بود بربران اخراج-امپراتور میتکر ای 96یجو-سُنُّ به مشهور یجنبش شروع فوق مسائل جهینت

 اخراج و یامپراتور ینظام-یادار مقامات فراز بر نتو،یش یبوم نییآ منشأ و رهبر امپراتور، استرداد یعیطب طور

 ژاپن یمل انقالب و دیرس سرانجام به 99ساچّو اتحاد با کار نیا و بود یوسیکنفوس اساساً سنت حفظ یبرا اجانب

 دیجد میرژ اهداف و هااستیس نیاول از حال( 19: 6021 زاده،رجب و ؛199-191 :6029 آندرسون،) شد روزیپ

 انقالب از پس یعنی ،(Jansen, 1961: 299-301) بود یغرب دول با قراردادها برابرانه و خردمندانه یاجرا

 .داشت وجود یغرب دول به نسبت یاریبس ینگران و تمرکز است مشخص و نشدند فراموش هیاول و یمل اهداف

 حضور ژاپن در یینتویش امواج همچنان بسته فرهنگ لیدل به سمیکنفوس و سمیبود حکومت هاقرن رغم یعل

 یرهبر ،امپراتور نقش قراردادن تیمرکز با بودند قادر و شدند تیتقو حاکم میرژ با تیضد لیدل به که داشتند

. کرد خواهد فایا ویچیهاکوا یدئولوژیا در ییبسزا نقش ،شد خواهد دهید چنانکه امر نیا ؛کنند جادیا یمتحد

 نیفرام صاحب گرید عبارت به، ندارند عتیشر نام به یزیچ اساسا ،یشرق هاینییآ که است یگفتن البته

 نیا یمل دهیعق در قانون و انتظام مفهوم صورت هر دربنابراین  ؛(03: 6022 کشاورز،) ستندین ینییآ مشخص

 مدرن طیشرا و یژاپن یارباب و یجنگاور سنت با آن بیترک که شدیم گرفته ینیچ گرایقانون هایسنت از عهد

                                                           
16- Amaterasu no Okami 
17- Nihon Shoki 
18- Izanagi & Izanami 

( و میکادو Tenshi(، تنشی )Tennoشود که گویای نقش وی است: تنّو )سه اصطالح استفاده میدر زبان ژاپنی برای امپراتور به طور معمول  -62

(Mikadoبه ترتیب معنای لغوی آنان می ،).شود: فرمانروای بهشتی، فرزند بهشت و درگاه بهشت 
20- Shinron 
21- Sonno-Joi 
22- Choshu, Satsuma & Tosa 
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 ژاپن دشمنان بر یمتماد هاییروزیپ با ییگرا یمل آنکه حال ،کرد جادیا یآت هایسال در را یبخصوص تیموقع

 اخالق یمبنا بر یجیم دیجد یآموزش ستمیس اعالم با آن از شیپ یحت و ه،یروس و نیچ هاییامپراتور چون

 (.Keene, 2002: 324) کرد دایپ گسترش شتریب یحتی وسیکنفوس-یباستان

 یاسالم دول با ژاپن روابط آغاز

 ژاپن روابط ،یجهان هایشگاهینما چون یالمللنیب مختلف هایمناسبت در ژاپن شرکت دنبال به همزمان طورهب

 نیا از( 961: 6022 شاه، نیناصرالد) شد برقرار زین رانیا شاه همچون یاسالم دول یاسیس مقامات و فرهنگ با

 با و شده نظر مورد یکشورها وارد ه.ق.6921 /.م6113 در یعثمان و رانیا به ژاپن سفارت ئتیه نیاول یرو

 مکمل، اسناد خارجه، امور وزارت یپلماسید خیتار و اسناد مرکز ویآرشـ) داشتند مالقات مملکت دو هر نیسالط

 آن از پس( 091 و 911: 6019 فوروکاوا، و ؛919-0/910: 6011 اعتمادالسلطنه، ؛911 سند ،09 کارتن

 کیاستراتژ-ینظام تیموقع یبررس منظور به ه.ق.6069 /.م6121 در اسوماسای مایفوکوش ارتشبد چون یتیمامور

 یسو از ه.ق.6061 /م6122 در  یچیوکیتو ناگاهی آن از پس و( 21: 6029 ما،یفوکوش) ترکستان و رانیا

 یراه( 621-612: 6029 ناگا،هی) یعثمان و رانیا اکیتر تیفیک و تجارت مطالعه یبرا وانیتا یژاپن یفرماندار

 و راهب نجویش یسوزوک و یچینائوک ناکامورا چون یجهانگردان البته صد. شدند یاسالم هاینیسرزم یبررس

 و کردند دارید دوره نیا در رانیا و هندوستان ،یعثمان ه،یروس قفقاز حکام و مردم ممالک، از که بودند زین مبلغ

 یکشورها باب در توجه قابل اطالعات از هایینشانه هاآن در که یآثار نمودند، چاپ مستقال را خود هاینوشته

 ناکامورا،) دهندیم نشان یخوب به را ژاپن به نسبت ممالک نیا مردم نظرگاه یحت و است مشهود یعثمان و رانیا

 (.11-11: 6020 ،یسوزوک ؛13-16: 6029

 گرید عبارت به. گرفتینم انجام ژاپن در انهیخاورم خاص طوربه و یاسالم هاینیسرزم باب در یچند مطالعات

 ،دارند یاسیس وزن شتریب که مقاله دو تنها نمونه یبرا شد،ینم داده نشان منطقه نیا امور به یچند توجه اساسا

 ژاپن در یشناسرانیا و یشناساسالم یآت مطالعات روند آغازگر البته که شدند منتشر رانیا باب در دوره نیا در

 ،هستند ییایآس زین انیرانیا چونکه  خواهدیم انیژاپن از که است «مشروطه تجربه و رانیا» نام به یاول. بودند

 و شاه یمحمدعل یریناپذ مذاکره و یمظفر عهد در مشروطه اعالم از ،دهند نشان کشور نیا به یشتریب توجه

 زود انیرانیا یبرا مشروطه تجربه ساخته که عنوان و کرده انتقاد ،دندیکش یداخل جنگ به را کشور که انیمجلس

 و اسالم شایپ زمان از نید قدرت به که است 90ویتا مجله به متعلق گرید مقاله. Yousei, 1909: 57)-(60 بود

                                                           
23- Tayo 
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-اغتشاش ینیب شیپ و کرده اشاره ،است احمدشاه سلطنت آغاز که سندهینو معاصر دوران تا یساسان خصوص به

 ،هوسوکه) کندیم مجلس و دولت یاعضا هیعل تیروحان تیحما چه و یرهبر با چه را یشتریب اریبس های

 (.191-161: 6029؛ پن در 6269

 و یاسیس طیشرا به اول اثر کنند، لیراتحل رانیا یاجتماع طیشرا دارند تالش مقاله دو هر گرید عبارت به

 یتالش و ردندا وجود رانیا و انهیخاورم به نسبت یچند شناخت داشته اذعان و کرده اشاره رانیا معاصر یآموزش

 یکم فاصله با دوم اثر یول اندازد،یم چنگ سمییایآس پان هایارزش به که یدرحال ،است نشده رابطه نیا در زین

 انه،یخاورم به نسبت علمِ با یقشر نیبنابرا. است دهیورز دیتاک رانیا فرهنگ و خیتار بر و افتهی انتشار یاول از

 یبانیپشت با 99هان یاشیواکابا یرهبر به که یافراد، بود آمده وجود به یجیم دوره اواخر در کوچک هرچند

 کردند سیتاس را اسالم یجهان مطالعات ه.ق.6091 /.م6269 در یکیتار انوسیاق ای 91یوکایکوکور سازمان

(Shumei, 2015: 5).  

 ارشد یروسا از یکی ،91یتسورویم امایتو توسط ه.ق.6921 /.م6116 در که بود یسازمان یکیتار انوسیاق انجمن

 در فوق سازمان. کنند سرکوب را ستیمارکس چه و برالیل چه چپ، اقشار تا شد سیتاس دولت به کینزد اکوزای

 قدرت اعمال یبرا یدیجد دستگاه ژاپن دولت رایز ،داد اهیس یاژدها انجمن به را خود یجا ه.ق.6061 /.م6236

-یم یکیتار انوسیاق را سازمان نیا کماکان یاریبس هرچند ،بود کرده جادیا ایآس شرق دول در ینظام و یاسیس

 (.19: 6020 ،یشنت) خواندند

 جنگپایان  با و شد آغاز ه.ق.6066 /.م6121 در نیچ بر یروزیپ از ، پسژاپن در اسالم جهان هیاول مطالعات کل

 به ایآس در بهتر هایتیموقع کسب آن از هدف رایز ،گرفت شدت واقع شد، ه.ق.6096 /.م6231 در که هیروس

 از و است مرتبط ییگرایمل با اساسا که یامر بود، هیروس خصوص به ستیالیامپر دول با مقابله و رقابت منظور

 همزمان طور به که یدرحال نمود رشد سرعت با ،گرفت شکل قدرت با یفلسف و ینییآ یبانیپشت لیدل به آغاز

 عهد نیا در که کرد را بزرگ اشتباه نیا دینبا البته. بود یدوان شهیر و گسترش درحال زین سمییایآس پان شهیاند

 تا فوق امر داشت، وجود خاوردور ای و ژاپن در تنها بود آن راس در و یبان ژاپن یامپراتور که سمییایآس پان

 نمونه یبرا) کادونامهیم اشعار و( 912: 6019 فوروکاوا،) ژاپن یلچیا نینخست به شاه نیناصرالد پاسخ در یحدود

 است گفته که باشد طالبوف نوشته نمونه نیبهتر دیشا .است مشهود کامال زین( 61-69: 6231 ،یرازیش تاجر

 البته ؛(23: 6029 طالبوف،) «دنماییم جلوه بشر جلد در که است یآسمان نخبه ،ستین بشر» یجیم امپراتور
                                                           

24- Wakabayashi Han 
25- Kokuryukai 
26- Toyama Mitsuru 
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 در کامال یو منظور و کرد مرتبط امپراتور یآسمان تقدس شهیاند با توانینم را یو متن است ذکر به الزم

 .است یاسالم شهیاند چارچوب

  97ویچیهاکّوا ظهور

 از پس هیروس یداخل جنگ در هاکیبلشو هیعل خاوردور ینظام اتیعمل و اول یجهان جنگ در ژاپن شرکت

 دولت ساختار در شتریب هرچه ،بودند گرایمل یهمگ که ونینظام قدرت تا شد باعث ی،جیم دوره هایجنگ

 تحت را توانستند دولتیم یسخت به یرنظامیغ دولتمردان ه.ق.6093 /.م6293 دهه در که آنجا تا ،ابدی شیافزا

 طیشرا لیدال از یکی ون،ینظام متداوم هایتیموفق جزهب البته .(Beasley, 2002: 224) دارند نگاه کنترل

 جادیا یژاپن ییگرایمل از یدیجد نوع که بود زمان نیا در. بود یجیم دوره یاصل ونیاسیس شتریب فوت ،دهه نیا

 . بود ویچیهاکوا دهیعق یریگشکل همانا که دیگرد یدیجد مرحله وارد اصل در ای شد

 نینخست ،92مویج ؛شده نوشته ژاپن خچهیتار ای 91یشوکهونین نام به ژاپن مانده یباق خیتار کتاب نترییمیقد در

ق.م. 113در یامپراتور سیتاس و بهشت یکیزیف امداد و یروحان یاری با کشور نیا مرکز فتح از پس ژاپن امپراتور

 هم با را جهت شش آن از پس ،داد خواهم پرورش را یزدیا فرزند و گستراند خواهم را مطبوع روح من»... :گفت

 .(Yasumaro, 2013: 107) «شد خواهند من قلمرو گوشه هشت و گشود خواهم یتختیپا و کرده بیترک

 کی ریز گوشه هشت» یمعنا به ویچیهاکّوا اختصار به گرایمل یروحان  ،03گاکویچ تاناکا را فوق جمله نیهم

 ژاپن یآسمان تیمش دهدیم نشان و است جهان گوشه هشت منظور که کرد استنباط نطوریا ،دینام «سقف

 ,Hata) 06دیآ وجود به «یجهان تعادل» تا درآورد خود تیحاکم تحت را جهان که است امپراتور رقیب تحت

2008: 302).  

 مورد اتیادب و خیتار دانشمندان خصوص به ،یاریبس توسط زمان آن در ییادعا نیچن آنکه رغم یعل گفت دیبا

 آن جذب ،یاسیس ونینظام خصوص به ،یافراط انیگرایمل شتریب یحت و اندازه همان به ،گرفت قرار حمله

 کنترل ای 00هایتوس و یامپراتور قتیطر ای  09کودوها هایدسته دوره نیا در یاسیس ونینظام از منظور. شدند

                                                           
27- Hakkoichiu 
28- NihonShoki 
29- Jimmu 
30- Tanaka Chigaku 

توان در باب این مسئله گفت که اصال منظور امپراتور جیمو اتحاد جزایر ژاپن تحت بیرق طایفه خودش بوده و نسبت دادن آن به به قطع می -06

 چندی ندارد. جهان اساسا غلط بود؛ البته نقدهای دیگر نیز به سخن تاناکا وارد است ولی با مقاله حاضر ارتباط
32- Kodoha 
33- Toseiha 
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 در ریکب ژاپن روح یمل جامعه ای 09یکایکوکوسو هونین یدا خصوص به گرایمل هایانجمن لیتشک به که است

 که هاییانجمن پرداختند، ه.ق.6099 /م.9629 در یمل ادیبن انجمن ای 01کوکوهونشا و ه.ق.6001/. م6262

 رهبران مواقع از یاریبس واقع در بودند، عضوشان ریوزنخست سه و اعظم دارهیسرما ای 01باتسویزا ژنرال، نیچند

 ,Beasley) داشتند مشترک هدف و تفکر یکل طوربه کرد تصور توانیم چنانکه و داشتند زین یمشترک

 .بود یامپراتور تیحاکم تحت ایآس جوامع درآوردن همانا که یهدف، (224-228 :2002

 رغم یعل ،ندارد تمرکز یخصوص به تیقوم به و است گراجهان ایشهیاند اساسا که سمییایآس پان گرید عبارت به

 دیگرد ادغام ژاپن در یجیم دوره انیپا با ،شدیم هیتوج ینییآ تعصب با که یافراط ییگرایمل با ها،تناقض تمام

 بر خودمختار ونینظام قیطر از که ایشهیاند ؛بود مرکزگرا و ستیالیامپر واقع در که کرد جادیا را اییدئولوژیا و

 تفکرات با ینظام گراییمل قشر نیهم رایز ،گذاشت میمستق ریتاث ژاپن یخارج و یداخل استیس تمام

 جنگ جزهب یگرید راثیم البته. کشاندند عالم با جنگ به را آن و شده صاحب را ژاپن عمال که بودند ویچیهاکوا

 در ژاپن یامپراتور سیتاس سالگرد نیام 9133 مناسبت به که است ویچیهاکوا برج آن و گذاشتند یبرجا زین

 بنابراین. کردند جاودانه( 6 ریتصو) یسن ده اسکناس بر را مناسبت نیا و شد ساخته ه.ش.6062 /.م6293 سال

-مشخص ینگاه با توانیم و شده مشخص یغرب دول و ایآس ژاپن، به نسبت ژاپن رهبران و مدبران یفکر نهیزم

 .برد یپ شانیا یاسالم جهان مطالعه وهیش و لیدال به تر

 

 برج با ژاپن یامپراتور سیتاس سالگرد نیام9133 مناسبت به م.6293 چاپ یسن 63 اسکناس -6تصویر 

 (نگارندگان) آن در مویج امپراتور سخنان و هامجسمه به نیمز، ویچیهاکوا

                                                           
34- Dai Nihon Kokusuikai 
35- Kokuhonsha 
36- Zaibatsu 
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 آنان بر استیس ریتاث و یشناساسالم ینهادها

 یانزوا از یافراط انیگرایمل ه.ش.،6069 /.م6200 در ملل جامعه از ژاپن خروج با که است ینیبشیپ قابل کامال

 گرید عبارت به ببرند، بهره خود هایاستیس شبردیپ یبرا ،01یغرب ستیالیامپر دول برابر در ژاپن یاسیس ینسب

 ،بودند مستعمره تیاکثر که ایآس جوامع بر توانستیم ژاپن ،یغرب یکشورها با رابطه به دولت توجه کاهش با

 خود همراه را یدولت تیحما زمان آن تا که یاشیواکابای اسالم مطالعات سال نیهم در رو نیا از ؛شود متمرکز

  .(Wakabayashi, 2011: 3-7) گرفت قرار حاکم طبقه جهینت در و ارتش یاعضا توجه مورد ،نداشت

 گرفته کار به ژاپن یاسالم مطالعات در یوکایکوکور توسط که نبودند ینیمحقق تنها انجمنش و یاباشیواکا

 حداقل ،خود یافراط انهگراییمل اعتقادات حفظ با یجیم دوره از پس که بود  01رویجیتِ ساکوما گرید فرد ،شدند

 نیچ مسلمانان به مربوط درامور تخصص لیدل به ژاپن، به بازگشت در و کرد یزندگ هیترک در شد، مسلمان اسما

 سازمان ه.ق.6096 /.م6290 سال به ژاپن دولت یبانیپشت با که بود زین تیموقع نیهم در. دیگرد مشهور

 مسلمانان نفاق به دادنانیپا اشفهیوظ شودیم گفته که یسازمان کرد، سیتاس را یشانگها یاسالم مطالعات

 در ،(Bodde, 1946: 312; Teijiro, 1924: 3-23) بود سمیاسالم پان نام با شانیا یمتحدساز و نیچ

 ژاپن نگونهیا تا ،گرفت ژاپن یامپراتور یاصل بدنه در یاسالم مطالعات به واردکردن میتصم ،بعد یکم یو واقع

 .(Teijiro, 1938: 15) ردیبگ اسالم جهان در را هیروس یفکر و یفرهنگ نفوذ یجا

 یدوست استیس جهت در ژاپن یاسیس هایئتیه که بود اسالم جهان شناخت در فوق تحوالت با همزمان

 جهت ژاپن دومی اسیس ها دستهئتیه نیا از یکی حال دند،یگرد اعزام یاسالم هاینیسرزم و دول به ییایآس

 خود هاینوشته در و کرده ارائه یمنف سراسر بایتقر گزارش یو بود، داینوئ استیر تحت و رانیا با مذاکره

 به ؛(11-16 و 99-90: 6029 دا،ینوئ) است دانسته یرمنطقیغ ای قبولرقابلیغ را رانیا در ژاپن یگزارهیسرما

 یو تالش وجود با اما، نداشت ویچیهاکوا نه و یقیحق سمییایآس پان به یاعتقاد نه ریسف جناب گرید عبارت

 . ستا پابرجا زین هنوز که نمود سیتاس تهران در را خود سفارت مطبوعش دولت

 جنگ در، بودند زین مسلمان که یمنچور ترک هایتیاقل از تیحما به ژاپن که تاس دوره نیا در همچنین

 نیچ در نفوذ استیس از ییجز فوق اعمال البته که (Levent, 2019: 3-13) پرداخت غورستانیا یداخل

 و ینظام ،یاسیس امور در دخالت ای شرکت سمییایآس پان منظر از ود بو یداخل جنگ اثر در شده یمتالش

                                                           
 تاکید بر امپریالیست به این دلیل است که ژاپن هرگز روابط خوب خود را با لهستان برهم نزد، هرچند در نهایت به اتحاد محور پیوست. -01

38- Sakuma Teijiro 



13 
 

 جهت ویچیهاکوا روانیپ دست در یخوب لهیوس نیچ طیشرا یعنی ،شودیم دانسته ریپذ هیتوج آن یاقتصاد

-6061م./ 6291-6201) نیچو  ژاپن دوم جنگ به تاینها که کردیم فراهم ژاپن دادن قرار تیحاکم تحت

 .شد یمنته ه.ش(6090

 با برخورد و هندوستان به خود سفر یط که یکس م،یدار اشاره  02رویبونپاچ گایآر گر،ید محقق به ادامه در

 با ایمقاله ه.ش.،6061 /.م6201 در نیچ و ژاپن دوم جنگ شروع از پس ماه چند او. شد مسلمان آنجا مسلمانان

 و هاتمدن نیب نظم یبرقرار یبرا ژاپن یاتیح یانزوا بر یو. کرد منتشر «ژاپن اسالم یبرا یحیتوض» عنوان

-یامپراتور بر غلبه یبرا را هاییایآس تواندیم که است یکشور تنها ژاپن داشت باور و دورزییم دیتاک هافرهنگ

 صیخصا داشتن رغم یعل گرید عبارت به. دهد انجام ییتنها به تواندینم را کار نیا اما ،کند یرهبر دیسف های

 جامعه در را اتحاد نیا او و دارد متحد به ازین یامپراتور که داشت باور یو ،ژاپن ویچیهاکوا شهیاند یمرکزگرا

 در متحد کی عنوان به را مسلمان جامعه یرهبر ،ژاپن که دادیم شرح را ینیدکتر گایآر درواقع. افتی مسلمان

 است ژاپن یشناساسالم هایگروه عهده بر کار نیا انجام از نانیاطم و گرفتیم عهده بر غرب هیعل یجهان جنگ

(Ariga,1937: 2).  

 ییایآس فرهنگ با و کرد ظهور ایآس در که است ینید اسالم نمود استدالل 93یماساش یساکورا همزمان طور به

 مسلمانان نیبنابرا اند؛بوده جدال در ،هستند انیغرب درواقع که انیحیمس با شهیهم یرو نیا از ،دارد یهمخوان

 توآ یدا از یعضو دیبا لیدل نیهم به ،دارند ییکایآمر و ییایتانیبر یهژمون با جنگ در یمناسب گاهیجا

 نمونه یبرا، نیچ در که یمسلمانان آن یرو نیا از. باشند ییایآس یابیکام اتحاد ریکب حوزه ای 96کِنیواِیک

 ستندین کایآمر و ایتانیبر هاییامپراتور عمال جز یزیچ ،کنندیم و کردند مبارزه ژاپن هیعل، غورستانیا

(Sakurai, 1943: 8). نییآ و فرهنگ با آن تیسنخ و یاسالم فرهنگ باب در یساکورا داشت نظر در دیبا 

 .شتریب نه ه وبود ینظام-یاسیس هدف در اشتراک ی،و نظر مد مسئله واقع در و نکرده ایاشاره انیژاپن و ژاپن

 /.م6201 در یاسالم فرهنگ سازمان یهمراه با یاسالم مطالعات سازمان ای 99وجویکِنک وکنیکیکا سیتاس

 :Kawamura, 1986) بود دارا را یشناساسالم و اسالم منابع ،نیمحقق مجموعه نیبزرگتر که ه.ش.6061

 به است، نیچ در جنگ شروع با ،اسالم جهان با مرتبط مطالعات انجام در ژاپن دولت تیجد دهندهنشان ،(2

 اهداف از. رسیدیم ممکن ریغ نظر به ینظام ستیالیامپر دولت اهداف با یاسالم استیس یجداساز گرید عبارت

                                                           
39- Ariga Bunpachiro 
40- Sakurai Masashi 
41- Dai toa Kyoeiken 
42- Kaikyoken Kenkyujo 
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 نیا بر فوق نهاد یاعضا ؛بود یاسالم مطالعات در یغرب یمنف نفوذ بردن نیب از فوق کیآکادم سازمان هیاول

 است غرب مدرن تمدن مادران از و ییایآس فرهنگ یهاشاخه نتریمهم از یکی یاسالم فرهنگ که بودند دهیعق

 ایچهره دارند، که یحیمس اعتقادات لیدل به -یسونوجو جنبش ورآادی یسخن -یغرب بربران رقابت خاطره ب که

 تیجمع رایز ،است یاتیح اریبس اسالم جهان تیفعال دیجد یایدن در یحت آنکه حال ،شده ساخته آن از نیدروغ

 .(Aydin, 2005: 25)شود یم شامل ایآس در تنها را یاریبس هاینیسرزم و

 یفرهنگ مطالعه جمله از مختلف مطالعات آن در که شد سیتاس یاسالم یآکادم ای 90یسوراموگاکّایا زود یلیخ

 نیزِنر تیحما مورد ژاپن و نیچ دوم جنگ شروع با نظر مورد یآکادم. درسییم انجام به یعرب و یرانیا ،یترک

 در ایبرنامه گریکدی با تا گرفت قرار بود نیچ در نفوذ فهیوظ با ینظام یارگان که کوین هیهمسا اتحاد ای 99یوکایک

 یسازمان تنها یسوراموگاکایا البته. کنند یزیر طرح غورستانیا و 91بییش ن،یچ شمال مسلمانان جذب جهت

 با البته که بود یاسالم مطالعات سازمان گرید توجه قابل نمونه شد، برخوردار یوکایک نیزنر تیحما از که نبود

 بود شده سیتاس یجیشامیپ میرژ دولت ینیجانش خط افراد از و هیترک در ژاپن ریسف ،91ماساهیا تکوگاوا تیحما

(Nozoe, 1986: 23-25). مورد رشته مطالعات با مرتبط مجالت زود یلیخ ،شد انجام که هایییبانیپشت با 

 ماهانه یاسالم مطالعات سازمان توسط که اسالم یقلمرو ای وکنیکیکا توانیم جمله آن از ؛افتندی انتشار زین نظر

 بزرگ یاسالم انجمن توسط به اسالم جهان ای یوسکایکیکا آمد،به حساب می مجله نترییعلم و شدیم منتشر

 مجله تنها. شدندیم چاپ زمان نیا در که بودند زین خارجه وزارت قاتیتحق بخش توسط به وییوجیکیکا و ژاپن

 به نسخه هر راژیت ایگو و بود یباق ،شد میوخ یجنگ طیشرا که ه.ش.6090-6061 /.م6299 تا 6201 از آخر

 یآورجمع خود کتابخانه در کتاب جلد هزارده یاسالم مطالعات سازمان جنگ انیپا تا و درسییم عدد هزار

 .(Aydin, 2005: 25) سوخت ویتوک هایبمباران اثر در البته که بود کرده

 اقشار شامل که عضو پنجاه و ستیدو با ه.ش.6061 /.م6201 در که بود یسازمان ژاپن بزرگ یاسالم انجمن

 نیا سیتاس از هدف. دیگرد سیتاس 91رویسِنج یاشیها ژنرال استیر با شدیم انینظام و انیوانید چون مختلف

 جادیا را یاجتماع توازن بتوانند تا بود ژاپن گسترش به رو یامپراتور مسلمان شهروندان فرهنگ شناخت انجمن

 پرداختند یآلمان ای و بودند مسلمان ای آن سندگانینو که یاریبس آثار ترجمه به راستا نیا در البته صد کنند،

(Aydin, 2005: 15 & 17). یساختار گرید عبارت به ،است ویچیهاکوا یدئولوژیا یراستا در قایدق فوق امر 

                                                           
43- Isuramu Gakkai 
44- Zenrin Kyokai 
45- Xibei 
46- Tokugawa Iemasa 
47- Hayashi Senjiro 
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 جذب یکاربرد منظر از را اسالم جهان با مرتبط دانش و علم که داشت یالمللنیب و انهیگرایمل ،یاسیس اساسا

 .نمودیم

 یغرب شهیاند برابر در یشرق نییآ و فرهنگ

 قبال در یغرب هایاستیس ضد ینیبشیپ قابل طوربه ،شد گفته نیشیپ بخش در که یمورد همچون هاییارگان

 گرید عبارت به. بود سمیکمون چون یغرب هاییدئولوژیا ضد و یحیمس ضد اسالم، جهان مورد نیا در و ایآس

 مسلمانان یحام و دوست را خود که بود زین ایتالیا یامپراتور متوجه یحت نظر مورد سازمان مخالفت و یدشمن

یا امپراتوری جدید روم  91روما ومایامپر نووس شهیاند با قایدق که یاستیس ،(Sakurai, 1943: 8) دنامییم

 ددییم روم یامپراتور نیوارث عنوان به را اعراب ایتالیا گرید عبارت به، (23-12: 6011 پاسمور،) داشت مطابقت

 که است مطرح ایتالیا با ژاپن سهیمقا یبرا نسبت نیهم داشت، یبارز تفاوت یآلمان ینژاد هایدگاهید با نیا و

 ژاپن واقع در. شدیم ادی شانیا از متحد عنوان به شتریب و ددیینم خود تیحاکم تحت را اسالم جهان لزوما ژاپن

 یبرا هد،د انجام مسلمانان با یالمللنیب سطح در هایییدوست هایهمکار توانست بزرگ یاسالم انجمن کمک با

 مهمان عنوان به را جامع مسجد و آمد ویتوک به منی شاهزاده ،یدیز نیحس ه.ش.6061 /.م6201 سال در نمونه

 با یرسم یهمکار چراکه بود رانیا با یهمکار نیشتریب دیشا البته .(Aydin,2005: 20) نمود افتتاح یافتخار

 ن،یفلسط یمفت توانستند انیژاپن که بود او با یهمکار و( 9/6911: 6029 ،ییرزایم) دیرس امضا به السلطنهقوام

 (.921: 6021 زاده،رجب) دهند یفرار رانیا قیطر از را ژاپن دوست و متحد

 گیرینتیجه

 و انهیگراسنت دیعقا بنابر آنکه نخست ؛شد کشور نیا در امر دو مسبب ژاپن به غرب یالیامپر دول یناگهان ورود

 ییروین ،گرفت شکل یغرب دول هیعل یدیشد مبارزه یروین ،شدیم کتهید حاکم دولت طرف از که ایطلبانه انزوا

 بزرگ یروین نیبنابرا. شد زین حاکم میرژ متوجه یغرب دول با دولت یهمراه بلکه ضعف، تنها نه شینما با که

 بلکه هدف، تنها نه ،یینتوینوش دیعقا وجود و امپراتور به دولت نیتوه با که آمد وجود به ژاپن در یمتحد

 امر. آوردند باره ب یجیم انقالب نام با را یدیجد عصر جهینت در و افتندی ییاتکا قابل کامال و مستحکم یرهبر

 با و شتریب هرچه یجیم دیجد میرژ در که یامر بود، یتجار و یاسیس یالمللنیب رابطه یبرقرار به ژاپن اجبار

 صنعت، اقتصاد، ژاپن که مرور به. بود مرتبط عیسر تحول و شرفتیپ یبرا ازین به البته که شد انجام یدرون رغبت

 گسترش عالم ملل با شتریب را خود روابط ،کردیم دایپ یرومندترین و دتریجد یادار ساختار و ارتش آموزش،

                                                           
48- Novus Imperioma Roma 
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 یغرب دول در نکهیا کما شدند وارد یعثمان و رانیا به ژاپن یسفرا بار نینخست یبرا راستا نیهم در. دادیم

 با مالقات با سهیمقا قابل یرسم نظر از حداقل یروابط نیچن اما ،بودند کرده مالقات گریکدی با نیدولت یسفرا

 .نبود یعثمان فهیخل و رانیا شاه

 ورود آنان نینخست که گرفتند انجام یاسالم یقلمروها به نسبت یاسیس مطالعات و یعلم قاتیتحق مرور به

 هیروس با جنگ از ترس و نیچ با جنگ میمستق جهینت در البته که بود اکیتر و ینظام قوه یبررس نیمامور

 گسترش ینیچ هاینیسرزم در کشور نیا نفوذ و ژاپن یجهان روابط هیروس با جنگ از پس. بودند دهیگرد سریم

 اسالم جهان یمطالعات سازمان و شده چاپ مقاالت نینخست یجیم دوره اواخر در شد باعث که نمود یمحسوس

 ،گذاشتند ادیازد به رو تنها نه ،شدندیم شامل را ونینظام اکثر که انیگرایمل د،یجد دوره شروع با. گردد سیتاس

 و فوق دهیعق چه. آمد وجود به ویچیهاکوا یدئولوژیا جهینت در ،دندید خود به را تریانهیگراافراط تفکرات بلکه

 دایپ نفوذ ژاپن یبروکراس و دولت به رفتیم شیپ شدن ترانهیگرا یمل هرچه سمت به که ییایآس پان دهیعق چه

 که یامر ،بودند شده صاحب را هاآن تمام عمال ه.ش.6063 /.م6203 دهه در ونینظام آنکه خصوص به ،کردند

 . شد یمنته گسترده یطلب جنگ و ستیالیامپر غرب با رابطه از ژاپن یدور

 دستکم ای شمول، جهان هایدگاهید که یژاپن یگرایمل ینظام دولتمردان توجه که بود زمان نیهم در قایدق

 مورد تنها زمان آن تا فوق مطالعات. شد جلب یاسالم مطالعات به ،داشتند متناقض بعضا البته و انهیاگرایآس

 و کیآکادم اشکال به پس نیا از اما ،بودند گرفته قرار تکوگاوا چون خارجه وزارت مقامات و نجبا از یتیاقل توجه

 شناخت با توانستندیم یامپراتور مدبران که است یمنافع یکابرد از منظور قطع به. شوندیم ظاهر یکابرد

 و قاتیتحق نیچن منفعت نخست بخش تنها فوق نکته. اورندیب دست به ایدن نقاط گرید و نیچ یاسالم جوامع

 که بود ییایآس ریکب اتحاد نفوذ حوزه گسترش یبرا مناسب یفرصت جادیا گرید نکته بود، ژاپن در هایینهیهز

 ران،یا چون هایینیسرزم در یتوجه قابل هایتیموفق به ایتانیبر استعمار مانند ،یالمللنیب طیشرا بنابر ایگو

 .افتی دست نیفلسط و منی

: نمود مشخص رو به رو صورت به را اسالم جهان با ژاپن ارتباط یخیتار مقاطع توانیم شد گفته آنچه بنابر

 ن،یچ جنگ انیپا ه.ق.6069 /.م6121 ،یعثمان و رانیا به ژاپن یسفرا نینخست ورود ه.ق.6921 /.م6113

 /.م6201 ادیز احتمال و ملل جامعه از خروج ه.ش.6069 /.م6200 ه،یروس جنگ انیپا ه.ق.6099 /.م6231

 شتریب و یاسیس طیشرا با که یارتباط و فوق هایخیتار مشاهده از تنها. ژاپن و نیچ دوم جنگ آغاز ه.ش.6061

 نیا انهیگرایمل هایشهیاند ریتاث تحت ژاپن یاسالم مطالعات میمستق طوربه گفت توانیم دارند ینظام

 . است مشخص فوق مطالعات یغرب و یحیضدمس لحن ،یکاربرد یده سمت از نیا و داشتند قرار یامپراتور
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 حول که) را خود یمل روانه تند دیعقا همچنان شدنمسلمان رغم یعل که ینیمحقق یاریبس کنار در البته

 شهیاند بنابر تنها را خود عمل که بودند زین نیمحقق یاریبس بودند، کرده حفظ( بودند شده ساخته امپراتور

 یمال یبانیپشت به دستکم و نبوده مستقل طیشرا بنابر اما ،بردندیم شیپ یاسیس یطرفدار بدون و یقاتیتحق

 مهین ای یدولت اساسا نظر مورد هایارگان رایز بودند وابسته یمل یشورا و یکیتار انوسیاق چون هاییسازمان

 و یاسیس کامال ینقش شووا دوره از خصوص به ژاپن در یاسالم مطالعات صورت هر در نیبنابرا. بودند یدولت

 و یوسیکنفوس هایشهیاند از گرفته بر یمل هایشهیاند با که اییامپراتور کردند،یم فایا یامپراتور یبرا دیمف

 .داشت اسالم جهان چهره تیتقو به شیگرا حداقل یینتوینوش

 کتابنامه

 محمد ترجمه. «یژاپن هایمجموعه در یصفو شمیابر هایچهیپار: یدربار هایشمیابر» (.6021) .کویکاتسوه آبه،

 .699-691 صص. :16 شماره .یخارج روابط خیتار .ینیچگ

. سوم جلد. یرضوان لیاسماع محمدتصحیح  .یناصر منتظم خیتار(. 6010. )خانمحمدحسن اعتمادالسلطنه،

 . کتاب یایدن: تهران

 جلد. محدث هاشم ریم و ینوائ نیعبدالحس حیتصح .البلدان مرآت (.6011) .خانمحمدحسن اعتمادالسلطنه،

 .تهران دانشگاه: تهران. اول

 .لثاث: تهران .دوم چاپ .یمرتضو حسنترجمه  .یاستبداد دولت یتبارها (.6029) .یپر ندرسون،ا

 .سمت :تهران .یباست زهراترجمه  .یشرق یایآس در تمدن خاستگاه (.6023) .نایج بارنز،

 .یماه: تهران .یمعظم یعلترجمه  .سمیفاش(. 6011) .نیکو پاسمور،

. یفتاح میمحمدابراهترجمه  .رانیا مشروطه انقالب در «.رانیا مشروطه انقالب و ژاپن» (.6021) .کلیما پن،

 .یخیتار نینو هایپژوهش: تهران

 .نیالمتحبل: کلکته .کادونامهیم (.6231) .ینعلیحس ،یرازیش تاجر

: 13 شماره ی.خارج روابط خیتار «.اول یپهلو تا آغاز از ژاپن و رانیا یبازرگان روابط»(. 6021) .محمد ،ینیچگ

 .611-606 صص.
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 روابط خیتار«. دوم یجهان جنگ در ژاپن و رانیا کیپلماتید روابط قطع و ایتانیبر»(. 6021) .محمد ،ینیچگ

 . 691-22 صص. :11 شماره ی.خارج

 رانیا خارجه امور وزارت یویآرش اسناد اساس بر: ژاپن و رانیا یخیتار مناسبات (.6021) .محمد ،ینیچگ

 .خارجه امور وزارت نشر اداره: تهران ه.ش.6011-6911 /م.6111-6212

 . 921-921 .صص: 660 شماره .بخارا. «ژاپن سفارت یمهمان به رفتن یبرا زندان» (.6021) .زاده، هاشمرجب

 .کتاب جهان: تهران .ژاپن تجدد (.6021) .زاده، هاشمرجب

 .مولف: تهران .ریاخ قرن در ژاپن میعظ تحول (.6093) .داهللی رفعت،

 در یژاپن یبودائ راهب یگردادهیپ: رانیا فالت در سفر جو،نیش یسوزوک سفرنامه (.6020) .جونی،شیسوزوک

 .یطهور :تهران .اورائه ینجیک و زادهرجب هاشمترجمه  .رانیا شرق و شمال

 .انیسا: تهران .زادهیشوشتر الهامترجمه  .ایماف خیتار مصور المعارفرهیدا (.6020) .فرانک ،یشنت

 .ژاپون دولت یاساس قانون ترجمه مهیضم به اتیالح مسائل ای احمد کتاب (.6029) .رزایممیعبدالرح طالبوف،

 .مدرن جامعه شهیاند: تهران .یمعتمددزفول فرامرزتصحیح 

 .قاجار دوره در رانیا به ژاپن سفارت نینخست ییاجرا ئتیه عضو :فوروکاوا سفرنامه (.6019) .یوشینوبو فوروکاوا،

 .یفرهنگ مفاخر و آثار انجمن: تهران .اورائه ینجیک و زادهرجب هاشمترجمه 

: تهران .اورائه ینجیک و زاده رجب هاشمترجمه  .ترکستان و قفقاز و رانیا سفرنامه (.6029) .اسوماسای ما،یفوکوش

 . یفرهنگ یپژوهشها دفتر

 .یساع چشم :تهران .یشناختباستان نگاه با ژاپن ریاساط و نییآ :ودویاُنم(. 6022) .نیامیدبنیس کشاورز،

 .«قاجار اواخر یعموم اذهان بر ژاپن عیوقا بازتاب» (.6933) .احمد ز،یرخیامیچیچا و ؛نیامیدبنیس کشاورز،

 .969-611: صص. 6، شماره 60دوره  .یخیتار علوم هایپژوهش

 .رشد جوانه: تهران .یبهرام اصغریعلترجمه  .نیزم مشرق ریاساط (.6012) .جوزف کمبل،
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 جهان. تهران .زادهرجب هاشمترجمه  .(م.6269-6119) او یایدن و ژاپن امپراتور یجیم (.6021) .دونالد ن،یک

 .کتاب

 . نو نشر: تهران .برکت بهزاد و یاحیر هرمزترجمه  .نگیدائودج (.6010) .الئودزو

 به ه.ق.6923 حجهیذ تا 6911 شوال از قاجار شاهنیناصرالد خاطرات روزنامه (.6022) .قاجار شاهنیناصرالد

 .سخن و افشار محمود موقوفات ادیبن: تهران .نیعبدام دیمجتصحیح  .فرنگ اول سفرنامه انضمام

 .رانیا در یژاپن ریفق مسافر ،(.م6239/ .ق.ه6093) یچینائوک ناکامورا سفرنامه (.6029) .یچینائوک ناکامورا، 

 .یطهور :تهران .اورائه ینجیک و زادهرجب هاشمترجمه 

 6293 دهه رانیا از دارکنندهید هاییژاپن سفرنامه پنج در نیالنهرنیب و رانیا دارید (.6029) .روشیدا، ئِیینوئ

 .یطهور: تهران .اورائه ینجیک و زاده رجب هاشمترجمه  .یدیخورش 6033ی/ الدیم

 .ماهواره :تهران .کشاورز نیامیدبنیسترجمه  .شوکیهونین (.6021) .او نو اسوماروی

 تجارت و ژاپن: م.6122 /ه.ق.6061 یآناطول و رانیا در یچیوکیتو ناگاهی سفرنامه (.6029) .یچیوکناگا، تویهی

 کوبوتا تیمامور و سفر گزارش و رانیا اکیتر درباره ناگاهی یرسم گزارش وستیپ به نوزده قرن انیپا در اکیتر

 .یطهور :تهران .اورائه ینجیک و زادهرجب هاشمترجمه  .رانیا در روءیش
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