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وبريوقراطي .وال��دول��ة يف اليابان هي البريوقراطية.
فلئن كان اليابانيون ّ
يعظمون �إمرباطورهم ويعتربونه
كائ ًنا من غري طينتهم يحظى بال َّتقدي�س من لدنهم،
ف�إ ِّنه يف احلقيقة ال ميار�س �سلطة فعلية ،و�إمنا متار�س
ال�سلطة با�سمه من قبل جهاز بريوقراطي كان يتك ّون يف
الغالب من طبقة ال�ساموراي (املحاربني) الذي اقتنعوا
ب�ضرورة التحديث .وتثبت �إح�صاءات �سنة  1877مثال � ّأن
 ٪77من وظائف ال��دول��ة ك��ان ي�شغلها رج��ال من طبقة
ال�ساموراي .بيد � ّأن �سيطرة رجال من ال�ساموراي على
املنا�صب العليا يف ال�سلطة مل تعن �سيطرة ال�ساموراي
كطبقة .بالعك�س ،ت�ضاءل نفوذ هذه الطبقة �شيئاً ف�شيئاً
�إىل �أن ��ص��در �سنة  1873ق ��رار �إي�ق��اف روات ��ب �أف��راده��ا.
وب�ع�ب��ارة �أخ ��رى ،مل ي�ع��د رج��ل ال���س��ام��وراي ذا قيمة يف
املُجتمع �إ ّال �إذا ما قبل التح ّول من عامله احلربي القدمي
موظفاً
�إىل ع��امل ال�ب�يروق��راط�ي��ة التحديث ّية ،و�أ��ص�ب��ح ّ
يف ن�ظ��ام ال��دول��ة امل��رك��زي��ة النا�شئة .و�إىل ال �ي��وم ،يقول
ال�ك��ات��ب ،ت�ظ� ّل ال�ب�يروق��راط�ي��ة ه��ي ال �ط��رف الأق ��وى يف
اليابان ،أ�ق��وى من الربملان والأح ��زاب والهيئات .فهذه
البريوقراطية هي التي �صنعت نه�ضة اليابان وجمدها.
بيد �أ َّن الطابع الإك��راه��ي لهذا التحديث قد طرح منذ
العقود الأوىل ق�ضية ال�شرعية ودفع �إىل ال ّتم ّرد .وكانت
البداية مع طبقة ال�ساموراي نف�سها التي ا�ستفاد منها
من �أ�صبح يف جهاز الدولة وت�ض ّرر من بقي يف خارجها،
فاندلعت حركات احتجاجية ،عنيفة �أحيانا ،منذ قرار
�إي�ق��اف روات ��ب ال���س��ام��وراي �سنة  .1873وتلتها حركات
احتجاجية وا��س�ع��ة م��ن امل��زارع�ين ال��ذي��ن ت���ض� ّرروا من
ج��راء تكثيف الن�شاط ال�صناعي على ح�سابهم ،وو�صل
الأم��ر ح ّد مواجهات مُ�سلحة بني ال�ساموراي واجلي�ش
احلديث انتهى بانهيار �أ�سطورة ال�ساموراي.
�إىل جانب هذه االحتجاجات النابعة من قوى ما�ضوية
فقدت امتيازاتها �أو م�صاحلها ،ن�ش�أت حركات �أخرى من
داخل �أيديولوجيا التحديث ،تعار�ض الطابع الإكراهي
وال �ب�ي�روق ��راط ��ي ل�ل���س�ل�ط��ة ،وت �ط��ال��ب ب�ح�ك��م د� �س �ت��وري
مق ّيد ،على غرار دول �أوروبا .ومل تكن الثقافة اليابانية
القائمة على الهرمية والطاعة م�ؤهلة لتقبل اخلالف
والتعددية واحلوار .وكانت ق�ضية الطاعة للإمرباطور
ق�ضية مُقد�سة ،وتعاقب ال�ق��وان�ين اليابانية ب�صرامة
ك� ّل من يتج ّر�أ على نقد الإم�براط��ور ول��و نقدًا لطي ًفا.
ولع ّل من الطريف � ً
أي�ضا �أن نعلم �أ ّن��ه يف ع�صر النه�ضة
ال�ي��اب��ان�ي��ة ،ك��ان��ت ال�ق��وان�ين ال�ي��اب��ان�ي��ة ت�ع��اق��ب �أي���ض�اً ك� ّل
ام��ر�أة ت�شارك يف النقا�ش العام� ،إىل �أن ت�ش ّكلت احلركة
الن�سائية التي نا�ضلت من �أجل �إلغاء هذه العقوبات.
ك� ��ان ع �ل��ى امل ُ�ح �ت �ج�ين ح�ي�ن�ئ��ذ �أن ي �ت �ج �ن �ب��وا ت �ه��م امل ��� ّ�س
بقدا�سة الإمرباطور ،فن�شروا �صورة �أخرى عنه جتعله
خيا وحم ّبا لبلده وملواطنيه لكنه واقع يف �أ�سر
ً
�شخ�صا ّ
البريوقراطية عاجز عن فر�ض �إرادته عليها ،يق�ضي ك ّل
وقته حزي ًنا يف ق�صره يت� ّأل مع مواطنيه من التجاوزات
التي تقوم بها البريوقراطية .هكذا ظ� ّل الإم�براط��ور
يف ال� �ي ��اب ��ان حم� � � ّل �إج � �ل ��ال وت �ق ��دي �� ��س م� ��ن اجل �م �ي ��ع،
فالبريوقراطية حتكم با�سمه ،والفئات املا�ضوية تقد�سه،
والفئات التقدمية تت�صوره متعاط ًفا معها .وكانت هذه
الو�ضعية ال�سيا�سية ف��ري��دة م��ن نوعها وال عالقة لها
بالتحديث ال�سيا�سي الغربي �إ ّال يف الظاهر .وق��د ر�أى
العامل ك ّله يف احل��رب العاملية الثانية كيف وا�صل �آالف

اجلنود اليابانيون عملياتهم االنتحارية رغم اقتناعهم
بالهزمية ،ث ّم توقفوا عن احلرب يف اللحظة التي دعاهم
فيها الإم�براط��ور على موجات الأث�ير لال�ست�سالم .مل
تكن الظاهرة نتيجة ال�تراث الياباين القدمي املقد�س
ل�ل�إم�براط��ور بقدر م��ا كانت نتيجة النه�ضة اليابانية
التي و�ضعت الإم�براط��ور ف��وق ك� ّل اخل�لاف��ات و�ضمنت
بذلك وحدة البلد و�إمكانية �إنقاذه يف كل الظروف .ومنذ
�أن �أعلن أ� ّول د�ستور ياباين يف � ،1889/02/11أطلقت على
الإمرباطور ت�سمية ر�سمية تعني «املنحدر من ال�سماء»،
وي�ن��� ّ�ص ف�صله الأ ّول ع�ل��ى � ّأن ال�ي��اب��ان حتكمه الأ� �س��رة
الإم�براط��وري��ة وال�ف���ص��ل ال �ث��اين ع�ل��ى � ّأن الإم�براط��ور
تتغي هذه املُعطيات �إ ّال بعد هزمية اليابان
مُقد�س .ومل ّ
يف احلرب العاملية الثانية .وهذا النظام ال�سيا�سي الذي
�صاحب نه�ضتها ال ُيكن �أن يع ّد نظاما ا�ستبداد ًيا ،مبا
� ّأن ال�سلطة احلقيقية مل ت�ك��ن ب�ي��د الإم�ب�راط ��ور ،وال
نظاماً دميقراطياً ،مبا � ّأن ك ّل القرارات التي ت�صدر با�سم
الإمرباطور ال ُتناق�ش� .أجل كان لليابان د�ستور وبرملان
و�أحزاب وجمعيات وقوانني ،على النمط الأوروبي ،لكن
حقيقة ال�سلطة كانت �شيئاً مغاي ًرا .ولوال هذه ال�سلطة
ملا حتققت النه�ضة اليابانية ،فالتحديث يف اليابان مل
يقت�صر على االقتبا�س من الغرب و�إمنا �أنتج و�ضعيات ال
جتد لها مقاب ً
ال يف الغرب وال يف البلدان الأخرى.
هل ُيكن لهذه املعطيات ،ولأخرى كثرية يعر�ضها هذا
الكتاب ال�ث�ريّ � ،أن تتخذ �سنداً ل�ل�أط��روح��ة الرئي�سية
التي داف��ع عنها الكاتب� ،أي اعتبار النه�ضة اليابانية
جتربة جنحت يف التحديث دون الوقوع يف التغريب؟
الواقع �أنّ القارئ قد ال يقتنع متاماً بهذا احلكم .من
الطريف �أن نرى �أنّ احلداثة قد انت�شرت بف�ضل اعتقاد
ع��ام��ة ال�ي��اب��ان�ي�ين �أنّ ك � ّل م��ا ي���ص��در ع��ن الإم�ب�راط ��ور
ُم�ق��د���س ،مثلما ي�ب��دو ط��ري�ف�اً ال�ي��وم �أن ت�صبح ال�صني
ثاين اقت�صاد ر�أ�سمايل يف العامل بقيادة حزب �شيوعي.
ربر ذلك احلديث عن حداثة يابانية منف�صلة
لكن هل ُي ّ
عن احل��داث��ة الغربية؟ فث ّمة م�س�ألتان لهما ح�سا�سية
ود ّق ��ة ال ميكن جت��اوزه�م��ا� .أ ّوال ،ه��ل اخ�ت�لاف امل�سالك
يعني اختالف الو�سائل �أم اختالف الغايات؟ وثان ًيا ،هل

�أ�صبح االختالف بنية قارة �أم �أنه م ّثل مرحلة انتقالية؟
ال �� �س ��ؤال الأ ّول يحيلنا �إىل ت�ع��ري�ف��ات احل��داث��ة ذات�ه��ا،
وال � �ف� ��ارق ب �ي �ن �ه��ا وب �ي�ن ال �ت �ح ��دي ��ث ،وي �ط �ل ��ب ع ��رو� ً��ض ��ا
مطولة لي�س هنا حم ّلها� .إذا افرت�ضنا مث ً
ال �أنّ الغاية
كانت االنتقال م��ن من��ط اجتماعي �إقطاعي �إىل منط
اجتماعي �صناعي ،ف�إ َّن اليابان يكون قد قبل التخل�ص
م��ن عامله امل��أل��وف لينخرط يف ع��امل مل يعرفه �إ ّال من
خالل االلتقاء بالغرب� .أ�صبح اليابان مناف�سا للبلدان
ال�غ��رب�ي��ة ب�صناعاته لكنه �أ��ص�ب��ح غ��رب�ي�اً �أي��ً��ض��ا بنمطه
االجتماعي امل�ترت��ب على الت�صنيع امل�ك� ّث��ف .ه��ل يعترب
ه ��ذا حت��دي�ث��ا �أم ت�غ��ري�ب��ا؟ ل�ع� ّل اجل ��واب ي�ت�ح�دّد �أ��س��ا�� ً�س��ا
ب ��ال ��دالالت ال�ت��ي ن�خ�ت��اره��ا للتعريف بالكلمتني� ،إذ ال
ي�خ�ف��ى �أن «ال �غ ��رب» ك�ل�م��ة ق��د ف�ق��دت م�ع�ن��اه��ا الأ��ص�ل��ي
اجل�غ��رايف ،بدليل ن�سبة ال�ي��اب��ان �إل�ي��ه وه��و جغرافيا يف
ال���ش��رق الأق���ص��ى .فكلمة «غ ��رب» ميكن �أن تطلق على
ك ّل املُجتمعات امل�ص ّنعة املرتبطة ببع�ضها ارتباطاً وثيقًا
مبا يرتتب على الت�صنيع من مبادالت دولية و�أمن��اط
موحدة.
ا�ستهالك ّ
ُ
ّ
� ّأم ��ا ال���س��ؤال ال�ث��اين امل�ت�ع�ل��ق ب��ال��راه�ن�ي��ة ف��إن��ه يفرت�ض
مدى تاريخيا طويال للح�سم .ميكن �أن نت�ساءل مث ً
ال
�إىل �أي م��دى �ستظ ّل ال�صني الر�أ�سمالية حت��ت قيادة
ونرجح �أنها �ستنتهي يوماً ما �إىل رفع
حزب �شيوعي؟
ّ
ه��ذا التناق�ض وحتديث نظامها ال�سيا�سي كي يتالءم
م��ع نظامها االق�ت���ص��ادي .م��ن امل��رج��ح �أنّ ال�ع��دي��د من
اليابانيني املُ�ستنريين يف ع�صر النه�ضة كانوا ينظرون
ب�ن�ف����س ال�ك�ي�ف�ي��ة مل ُ���س�ت�ق�ب�ل�ه��م� ،آم �ل�ي�ن حت��دي��ث ال�ن�ظ��ام
ال�سيا�سي ب�ع��د حت��دي��ث االق�ت���ص��اد وامل�ج�ت�م��ع .وب�صفة
ع��ام��ة ،ن ��رى �أنّ امل�ج�ت�م�ع��ات ال�ت��ي مل ت�ك��ن ال���س� ّب��اق��ة يف
جم��ال الت�صنيع ت�سعى �إىل اال�ستدراك با�ستعمال ق ّوة
ال�سلطة ،وعلى هذا الأ�سا�س يكون التحديث الآ�سيوي
من هذا النوع ،كما يف اليابان �سابقاً �أو يف ال�صني وكوريا
وماليزيا� ،إلخ.
امل �ه � ّم يف ال �ك �ت��اب ل�ي����س ت �ق ��دمي اجل � ��واب ال �� � ّ�ش ��ايف على
ال�س�ؤالني املطروحني ،لكن عر�ضه الطريف للتجربة
ال �ي��اب��ان �ي��ة� ،إذ ي���س� ّل��ط �أ�� �ض ��واء ك �ث�يرة غ�ي�ر م ��أل��وف��ة يف
الدرا�سات التي تنحو يف الغالب �إىل ت�صوير التحديث
ال �ي ��اب ��اين يف ��ش�ك��ل خ �ط ��ي .ورمب� ��ا ي ��ذك ��ر ه ��ذا ال�ك�ت��اب
مب �ح��اول��ة ��س��اب�ق��ة ل �ب��ات��ري��ك ��س�م�ي��ث (ال �ي ��اب ��ان :ر�ؤي ��ة
جديدة ،ن�شر معرباً بالكويت )2001 :لك ّنه يتف ّوق عليه
تف ّوقا وا�ضحاً يف ك�شفه للم�ؤثرات ال�صينية للنه�ضة
اليابانية ،وحتليله ملدونة �أو�سع �ضمت ال�صحف والآثار
الأدبية لع�صر النه�ضة اليابانية .وال ّ
�شك �أ َّن الدرا�سات
املُقارنة بني النه�ضتني العربية واليابانية �ست�ستفيد
ريا من املعلومات الرثية التي يت�ضمنها هذا الكتاب
كث ً
حول النه�ضة الثانية.
----------------------الكتاب :حديث دون �أن يكون غربيا :يف �أ�صول اليابان
احلايل
امل�ؤلف :بيار فرن�سوا �سويري
النا�شر :باري�س ،غاملار2016 ،
اللغة :الفرن�سية
* �أ�ستاذ كر�سي اليون�سكو للدرا�سات املقارنة للأديان
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حديث دون أن يكون غربيا :في أصول اليابان
الحالي لبيار فرنسوا سويري

محمد الحداد *
َّجربة اليابان ّية ُتثري اهتمام ال َعامل وتطرح �س�ؤ ً
َّخلي عن خ�صو�صياته ل ُي�صبح البلد
ما زالت الت ُ
اال يبدو من قبيل ال�سهل املُمتنع :هل اليابان جزء من الغرب ،ق ِبل بالت ّ
املُ�صنّع واحلديث الذي نعرفه اليوم� ،أم �أنّه مي ّثل منوذج ًا خمتلف ًا عن احل�ضارة الغربية ومناف�س ًا لها؟
ال�س�ؤال يف ذاته لي�س جديدً ا ،لكن املُقاربة التي يطرحها هذا الكتاب غري م�سبوقة .فقد دافع هذا الكتاب ال�ضخم عن فر�ضية طريفة ،تتم ّثل يف القول ب�أنّ النه�ضة
اليابانية لي�ست مدينة للغرب فح�سب لكنها مدينة � ً
خا�صة من ال�صني!.
أي�ضا لل�صني ،و�أنها مل تقتب�س من الغرب وحده و� ّإنا اقتب�ست ّ

م��ن امل ��ؤ ّك ��د � ّأن ��ص��اح��ب ال�ك�ت��اب ق��د �أع ��اد ط ��رح ال��� ّ�س��ؤال
القدمي حام ً
ال مُعطيات جديدة �ستدفع حتماً �إىل �إعادة
فتح امللف وال ّتع ّمق يف الق�ض ّية .والكاتب بيار فرن�سوا
املتخ�ص�صني يف ت��اري��خ اليابان،
�سويري ُي�ع� ّد م��ن ك�ب��ار
ّ
�أ�صدر �سنة  2010كتاب «تاريخ جديد لليابان» ،ث ّم �سنة
« 2013تاريخ اليابان يف الع�صر الو�سيط» ،وهو ُيوا�صل
ق��راءت��ه التجديد ّية لتاريخ اليابان ع�بر ه��ذا الإ��ص��دار
اجل ��دي ��د ( )2016ال� ��ذي ُي ��ر ّك ��ز االه �ت �م��ام ع �ل��ى ق���ض� ّي��ة
االقتبا�س واملوقف من الرتاث واحلداثة لدى اليابانيني
يف الع�صر احلديث.
وم ��ن ن��اف�ل��ة ال �ق ��ول ال �ت ��أك �ي��د ب � �� ّأن ال ��درا� �س ��ات ال�ع��رب�ي��ة
م��دع� ّوة �إىل االهتمام بق�ض ّية النه�ضة اليابان ّية ،التي
انطلقت متزامنة تقري ًبا مع النه�ضة العرب ّية ،وجنحت
يف م��ا ف�شلت فيه ال�ث��ان�ي��ة .ومب��ا � ّأن النه�ضة اليابانية
قابلة لتطورات وت�أويالت ُمتلفة يف طريقة قراءتها،
ف �� ّإن ال��درا��س��ات امل ُ�ق��ارن��ة مطالبة ب��دوره��ا مبُتابعة هذه
ال � ّت �ط � ّورات وال � ّت ��أوي�ل�ات .وط�ب�ع�اً مل ت�ك��ن ه��ذه امل�ق��ارن��ة
من اهتمامات �صاحب هذا الكتاب وال من اخت�صا�صه،
لكنّ قارئ الكتاب �سينده�ش للت�شابه الكبري يف الق�ضايا
امل�ط��روح��ة ب�ين النه�ضتنيّ � .إن �إدخ ��ال ال�ك��ات��ب للرتاث
ال�صيني ك�ج��زء م��ن ف�ك��رة النه�ضة ال�ي��اب��ان� ّي��ة يعني � ّأن
ُم �ف �ك��ري ه ��ذه ال� ّن�ه���ض��ة ك ��ان ��وا م �ث��ل م �ف �ك��ري النه�ضة
ال�ع��رب�ي��ة ،م�ت�ردّدي ��ن ب�ين احل ��داث ��ة وال� �ت� ّ�راث .غ�ير � ّأن
ال �ت�راث يف ال�ت�ج��رب��ة ال�ي��اب��ان� ّي��ة مل ي�ك��ن ت ��راث �اً ي��اب��ان� ّي��ا
��ص��رف�اً ،فالفكر ال�ي��اب��اين مل يكن يف درج��ة م��ن الن�ضج
ت�ؤهله ملُناف�سة الفكر الغربي الوافد ،فتوجه اليابانيون
�إىل ت��راث ال�صني ال��ذي بدا جلزء من مُفكري النه�ضة
�أقرب �إليهم و�أل�صق باملقوالت واملفاهيم امل�ألوفة لديهم.
وعلى هذا الأ�سا�سُ ،ي ّ
بي الكاتب � ّأن النه�ضة اليابان ّية كان
حتديثي يقتب�س �آراءه ومرجع ّياته
يتنازعها تياران :تيار
ّ
من الفكر الغربي ،وتيار يدعوه بالآ�سيوي ُيعيد �صياغة
ّ
ليتول وظيفة النه�ضة.
الفكر ال�صيني �صياغة حديثة
وق��د ت��ر ّت��ب ع�ل��ى ه��ذا ال � ّن��زاع اخ �ت�لاف �أي��ً��ض��ا يف ت�ص ّور
م�ستقبل اليابان (يف ال�ق��رن التا�سع ع�شر) .ففي حني
ر�أى �أ�صحاب االجت��اه الأ ّول � ّأن بلدهم ينبغي �أن ي�صبح
ّ
املتح�ضر» ال��ذي ي�ق��وده ال�غ��رب ،كان
ج ��ز ًءا م��ن «ال�ع��امل
�أ��ص�ح��اب االجت ��اه ال�ث��اين ي��دع��ون �إىل �أن ي�ق��ود ال�ي��اب��ان



�آ�سيا من �أجل ت�أ�سي�س ح�ضارة �شرق ّية تواجه احل�ضارة
الغرب ّية الغازية والعنيفة ،على �أن تقتب�س مبادئها من
التوجه الإن�سوي العريق.
الفكر ال�صيني ذي
ّ
وقد خ�ص�ص مقدّمة كتابه لهجوم حا ّد على ما يعتربه
النظرة الغربية اال�ستعالئية يف كتابة تاريخ احل�ضارات
الأخ ��رى ،واحل���ض��ارة اليابانية حت��دي �دًا ،وه��و م��ا �سعى
�إىل م��راج�ع�ت��ه يف ه��ذا ال�ك�ت��اب ،و��س�ن�ع��ود الح� ًق��ا لتقييم
�وج��ه اجل��دي��د.
م��دى جن��اح��ه يف �إق�ن��اع��ه ق��ارئ��ه ب�ه��ذا ال� ّت� ّ
وال ينفي الكاتب طب ًعا �أ َّن الإع�ج��اب بالغرب ك��ان �أح��د
عوامل تلك النه�ضة ،لكنه مل يكن العامل الوحيد .هذا
الإعجاب كان يعترب يف ع�صر النه�ضة اليابان ّية (القرن
التا�سع ع�شر) �سعياً لل ّت ّ
ح�ضر ،وب��رزت يف البداية كلمة
ي��اب��ان�ي��ة تعني ال� ّت�ح��ّ��ض��ر ق�ب��ل �أن يظهر الح � ًق��ا امل ُ�ق��اب��ل
الياباين لكلمة حداثة (يالحظ � ّأن هذا � ً
أي�ضا ما ح�صل
يف الفكر ال�ع��رب� ّ�ي� ،إذ ظ�ه��رت كلمة «مت ��دن» قبل ظهور
كلمة «حداثة»!) .وكانت القرارات الأوىل التي اتخذتها
ال�سلطة احلاكمة يف عهد الإمرباطور مايجي هي منع
بع�ض العادات القدمية التي اعتربت منافية للح�ضارة،
ع�ل��ى غ ��رار خ ��روج ال��رج��ال �شبه ُع ��راة يف ال���ش��وارع عند
ا�شتداد احل ّر� ،أو التب ّول يف الطريق العام.
لكن االقتبا�س �سرعان ما جتاوز هذا امل�ستوى ،فقد �أن�ش�أ
اليابانيون �آنذاك معهدًا مُه ّمته متابعة الأفكار اجلديدة
يف الغرب وترجمة املُفيد منها .و ّ
مت ت�شجيع ال�سفارات
والبعثات �إىل الغرب ،وكما ّ
اطلع العرب على احل�ضارة
ال �غ ��رب � ّي ��ة لأ ّول م� � � ّرة م ��ن خ �ل�ال «ت�خ�ل�ي����ص الإب ��ري ��ز»
للطهطاوي ،فقد ن�شر ال�ي��اب��اين «ف ��وك ��وزاوا يوكي�شي»
ّ
ملخ�ص رحالته �إىل �أوروب ��ا يف كتاب �صدر �سنة .1866
ّ
وتاله �سنة  1878م�ؤلف لـ»كوم كونتاك» عنوانه «الو�صف
احل�ق�ي�ق��ي مل��ا ي ��رى يف ال �غ ��رب» .و�إىل ح � ّد ال�سبعينيات
من القرن التا�سع ع�شر ،زار �أوروب��ا �أكرث من ثالثمائة
مبعوث ي��اب��اين� ،أدرك �أغلبهم ال�ه� ّوة التي كانت تف�صل
بالدهم عن الغرب ،واخلطر الذي يتهدّده �إذا ظ ّل على
حاله .وهكذا بد�أت تنت�شر فكرة «التنوير» ،وظهرت �سنة
 1860كلمة يابانية للتعبري عنها ،وقد �أثبت الكاتب �أ ّنها
تركيب مقتب�س من الفكر ال�صيني الكال�سيكي ويعني
العامل الذي ت�سود فيه الف�ضيلة والفكر الراقي.
ب �ي��د � ّأن �أه � � ّم ال �ب �ع �ث��ات ال �ي��اب��ان �ي��ة ه ��ي امل �ع��روف��ة ببعثة

«�إواكورا» �سنة  1871التي �ض ّمت ن�صف الطاقم احلكومي
�إ�ضافة �إىل مُثقفني وم�ست�شارين ،وزارت وا�شنطن ولندن
وباري�س وب��رل�ين ،وانتهى امل�شاركون فيها بعد عودتهم
�إىل بلدهم �إىل � ّأن �أربعني �سنة من احل�ضارة تف�صلهم
عن الغرب فال ب ّد من البدء ف��ورا بتدارك هذا الت� ّأخر
التاريخي .وب��ذل��ك ب��د�أت �سيا�سات �إل��زام�ي��ة للتحديث.
مثلت هذه البعثة �إح��دى ال ّلحظات املف�صلية يف الع�صر
ال �ن �ه �� �ض��وي ،وح� � �دّد امل���ص�ل�ح��ون الأول� ��وي� ��ات يف تنظيم
مركزي للدولة يحرم الإقطاعيني من نفوذهم القدمي،
وتنظيم حديث للتعليم على النمط الغربي� ،إ�ضافة �إىل
حتديث اجلي�ش ال��ذي ك��ان ق��د ب��د�أ منذ ف�ترة .و�أ��ص��در
«يوكي�شي»� ،صاحب الرحلة التي �أ�شرنا �إليها ،ر�سالة يف
متجيد التعليم ذاع �صيتها يف اليابان وظ ّلت تدر�س يف
مم��ا ي ؤ� ّكد القدرة العجيبة
املدار�س على مدى عقود .و ّ
لليابانيني على التوا�ضع من �أجل حتقيق نه�ضة حقيق ّية
� ّأن ه��ذا ال�شخ�ص نف�سه ك�ت��ب ر��س��ال��ة ع�ن��وان�ه��ا «م��وج��ز
يق�سم فيها الب�شر �إىل ث�لاث��ة �أ�صناف:
يف احل���ض��ارة»ّ ،
امل �ت �ح �� �ض��رون ،ون �� �ص��ف امل�ت�ح���ض��ري��ن ،وال �ه �م��ج ،وو� �ض��ع
ال�ي��اب��ان�ي�ين يف ال���ص�ن��ف ال �ث ��اين ،داع � ًي ��ا �إ ّي ��اه ��م لتحقيق
الإ�صالحات ون�شر التعليم لالرتقاء �إىل ال�صنف الأ ّول.
لقد �أدرك ��ت النخبة اليابانية � ّأن الإ��ص�لاح��ات الإداري ��ة
ل��ن ت�ن�ج��ح �إذا مل ت�صاحبها �إ� �ص�لاح��ات ف �ك��ر ّي��ة ،ولئن
ذه��ب البع�ض �إىل ح � ّد ال��دع��وة �إىل ا�ستعمال احل��روف
ال ّ
ُتم�سكة بلغتها ،واجتهت
التينية ،ف� ّإن الأغلب ّية ظ ّلت م ّ
�إىل الفكر ال�صيني الكال�سيكي لتقتب�س منه الكثري من
الكلمات واملفاهيم ال�ت��ي ميكن �أن ت�ستعمل يف ترجمة
الأف �ك��ار املُقتب�سة م��ن ال�غ��رب .وم��ن هنا ُي�ط��رح امل�صدر
الثاين للنه�ضة اليابانية ،وهو امل�صدر ال�صيني ،وتبدو
�آث ��اره ب ��ارزة م��ن خ�لال ج ��ذور الكلمات ال�ت��ي ا�ستعملها
اليابانيون للتعبري عن مفاهيم مثل احل�ضارة والأنوار.
� ّإن ال�ن�ظ��رة ال���س��ائ��دة ال�ت��ي ت �ق��ر�أ حت��دي��ث ال �ي��اب��ان منذ
�سنة � 1868إىل اليوم على �أ ّنه تط ّور خطي غري متو ّقف
ه��ي ن�ظ��رة خاطئة ،ه��ذا يثبته الكاتب م��ن خ�لال در���س
ع �� �ش ��رات ال �ك �ت��ب وال �� �ص �ح��ف ال �ي��اب��ان �ي��ة امل �ن �� �ش��ورة منذ
بداية النه�ضة �إىل الثلث الأ ّول من القرن الع�شرين.
و��س�ب��ب ذل��ك �أ َّن عمليات ال�ت�ح��دي��ث الأوىل ق��د فر�ضت
ب�سلطة ال ��دول ��ة ،وب ��دت للكثريين ذات ط��اب��ع �إك��راه��ي
ُ

