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جنبا �إىل جانب .ف�صري �إىل ت�صور تاريخ التحديث الياباين
على �أنه كان ذا �إيقاع «م�ضاهي» و»موازي» لإيقاع التحديث
الغربي .وكان من �أثر ذلك �أن مت الكف عن طرح ال�س�ؤال:
ما الذي نق�ص احلداثة اليابانية حتى ت�سري ال�سري احل�سن
الغربي-؟ وطفق يف الت�سا�ؤل ،بال�ضد من ذلك ،عن كيفجنحت حداثة اليابان -غ�ير الغربية ال��ن��زوع -بطريقتها
اخلا�صة؟ فكان �أن مل تعد تفهم احل��داث��ة على �أنها تقدم
مو�صول ،و�إمن��ا على �أنها حركة تقدم وتراجع .مما يجعل
انتكا�سات احلداثة اليابانية ج��زءا من احلداثة اليابانية
نف�سها ولي�س �أمرا غريبا عنها .ومما يرفع عنها تهمة �أنها
حداثة «�شوهاء» .و�إذا كان امل�ؤرخ الياباين ال�شهري �إيروكاوا
دايكي�شي قد افتتح كتابه عن اليابان عام  1970بالقول« :كم
هو غريب بلد اليابان!» ف�إ َّن م�ؤرخي اليابان اجلدد يردون
عليه اليوم« :كم كنت خمطئا يا �أيروكاوا! كال و�ألف كال ما
كان اليابان بلدا غريبا� ،إمنا اليابان بلد عاد!»
وق��د ق��ادت ه��ذا الأم��ر امل�ؤلف �إىل �أن ط��رح «مروية �أخ��رى»
يف هذا ال�ش�أن ترى �أن��ه يف نهاية القرن  19مت و�ضع �أ�س�س
احل��داث��ة اليابانية ال��ت��ي ال ينكر ب����أي وج��ه �أن��ه��ا ت��دخ��ل يف
م�شرتكات احلداثة الكونية ،لكن على الطريقة اليابانية:
خلق �صناعة ،بل اختالق �شعب ،توحيد اللغة� ،إن�شاء �أدب
وطني موحد� ،إن�شاء تاريخ وطني� ،إن�شاء جغرافيا وطنية،
�إع��ادة اختالق تقاليد �إمرباطورية  ...وقد حدث كل ذلك
يف ع�شرية  1890-1880وباملوازاة مع ما كان يحدث �آنها يف
بقية بلدان العامل ،وال ف�ضل وال �سبق  ...وباجلملة ،منا
تيار وطني ،هو تيار الدرا�سات القومية ،الذي �أن�ش�أ خطابا
قوميا متمايزا عن ال�صني ،وطرح ال�س�ؤال :ما �أ�صل اليابان
قبل و�صول ال�صينيني؟ ما مباحث اليابانيني قبل و�صول
الغربيني؟ وملاذا تغريت اللغة اليابانية؟
�أكرث من هذا ،لئن كانت �أوربا هي عادة ما كان يقدم درو�سا
�إىل ب��ق��ي��ة ال��ع��امل يف ���ش���أن احل���داث���ة ،ف����إن ل��ل��ي��اب��ان ،ح�سب
امل�ؤلف� ،ألف در�س ودر�س يف احلداثة تقدمه �إىل �أوربا ،لي�س
�أدن��اه �أن النزعة البيئية -الوعي الإيكولوجي -ب��د�أت عند
اليابانيني حتى قبل �أن ت�صري نزوعا �أوربيا!
ف��ق��د ���س��اغ الآن ال��ت�����س��ا�ؤل :ت���رى م���ا ه���ي ���س��م��ات احل��داث��ة
اليابانية؟ يرى امل�ؤلف �أن للحداثة اليابانية �سمات ثالث:
احلداثة اليابانية متنوعةَ ،ب ْل َه مهجنة بعنا�صر متعددة،
َب ْل َه قابلة للت�صدير �أحياناً كما يف ريا�ضة اجلودو اليابانية
التي غزت العامل ب�أكمله ...
�أخ�ي�را ،ال ينكر امل���ؤل��ف �أن ثمة م��ا ي�سميه «ن��ح��وا م�شرتكا
للحداثة» ،لكنه يرى �أن احلداثة «تنويعات» ،ومن �أهمها
«ت��ن��وي��ع��ة ح��داث��ة ال���ي���اب���ان» .واحل����ال �أن����ه ك���ان ق��د ُ���ش��رع يف
احلديث عن «احل��داث��ات املتعددة» منذ نهاية الت�سعينات.
وال�������ش���رارة الأوىل ال��ت��ي ان���ق���دح ع��ن��ه��ا ال���ق���ول ب��احل��داث��ات
امل��ت��ع��ددة �إمن���ا ه��ي ن���واة ف��ك��ري��ة ت��ق��ول ب��وج��ود �أ���ش��ك��ال من
احلداثة ثقافية خا�صة �شكلتها خمتلف املواريث الثقافية
وال�شروط االجتماعية وال�سيا�سية .وهي �أ�شكال تختلف عن
بع�ضها البع�ض يف نظام قيمها ويف م�ؤ�س�ساتها .وك��ل هذا
التحول خرج من معطف «املنعطف الثقايف» ...
ومن يكون مفكرو «احلداثات املتعددة» الذين �أوم���أ �إليهم
امل���ؤل��ف م��ن غ�ير �أن يقف عندهم الوقفة؟ ه��م ك�ثر بحيث
ي�صعب ع��ده��م ،ل��ك��ن �أه��م��ه��م اث��ن��ان :ال��ف��ي��ل�����س��وف ال��ك��ن��دي
ت�شارلز تايلر ( ) -1931واملفكر االجتماعي اليهودي

احل��داث��ي رج���ل م��ث��ل ت��وك��ف��ي��ل .وث���اين احل���داث���ات امل��ت��ع��ددة
النماذج الآ�سيوية كما حتققت يف اليابان والهند والتايالند
مثال ...
ه��ذا وت��ق��وم فكرة «احل��داث��ات امل��ت��ع��ددة» ،ع��ن��ده ،على بع�ض
الفر�ضيات حول «طبيعة احلداثة»:
احلداثة ح�ضارة خمتلفة .واحل�ضارة تعني ،عنده� ،أمرين:
�سمات ثقافية وم�ؤ�س�سات خا�صة (برنامج ثقايف وتنظيم
م���ؤ���س�����س��ي) .وه����ي ح�����ض��ارة ت��ق��ط��ع م���ع ت��ط��ور امل��ج��ت��م��ع��ات
القدمية.
هذه احل�ضارة ،التي هي برامج ثقافية وتنظيم م�ؤ�س�سي،
«ت��ب��ل��ورت» �أول م��ا تبلورت يف ال��غ��رب ،ث��م �سرعان م��ا ب��د�أت
تت�شرق .ويذكرنا انت�شار احلداثة بانت�شار الأديان العاملية.
وق���د ن�����ش���أت ع��ن ه���ذا ال��ت��ب��ل��ور يف ال��ب��ل��دان املختلفة من��اذج
ثقافية وم�ؤ�س�سية يف حت��ول دائ��م ،فكان �أن مل ن�صر �أم��ام
حداثة ـ ح�ضارة ـ منطية و�إمنا �أمام حداثات تعددية.
واخلال�صة التي ينتهي �إليها بيري-فران�سوا �سويري �أنه
ك َّ
�لا ما ك��ان الأورب��ي��ون هم الأو�صياء على احل��داث��ة ،و�إمن��ا
هناك �أ�شكال �أخرى للحداثة ،و�أن علينا تغيري �سلم الر�ؤية
حتى ندرك هذا الأمر.
على �أن النغمة غري املن�سجمة التي تنبعث من هذا الكتاب
ه���ي ر�ؤي�����ة امل����ؤل���ف ال��ت�����ش��ا�ؤم��ي��ة ل��ل��ح��داث��ة ،ال ���س��ي��م��ا منها
الغربية ،حيث ينتهي �إىل تعريف احلداثة ،يف نهاية املطاف،
على �أنها املقدرة على قتل �أكرب عدد من النا�س -يف �إ�شارة
منه �إىل نزوعها التقني احلربي .-وهو ي�ستنجد يف ذلك ،يف
مقدمة الكتاب ،مبا ذكره �صاحب «كتاب ال�شاي» ،حني قال:
«لقد تعود الغربي على اعتبار اليابان بلدا متوح�شا طاملا مل
تكن تقام به �إال فنون م�ساملة -كفن طقو�س حفل ال�شاي،-
وق��د اعترب اليابان بلدا متح�ضرا ما �أن �شرع يف ممار�سة
القتل على نطاق وا�سع يف معركة من�شوريا» .وهو الكاتب
الياباين نف�سه الذي يختم هذه املالحظات بالت�سا�ؤل :متى
�إذن يفهم الغرب ال�شرق �أو ي�سعى �إىل فعل ذلك؟
ع��ل��ى �أن امل���ؤل��ف يختم ك��ت��اب��ه ب��ال��ق��ول :ال ينبغي علينا �أن
نعترب التحديث جم��رد �إح�صاءات فحم و�صلب� ،أو جمرد
تقدم نوعي يف م�ستوى العي�ش ،و�إمنا هو يكمن ،ف�ضال عما
تقدم ـ وهذا هو الأمر اجلوهري يف نظره ـ يف هذه املقدرة
على �إح��داث تقليد نقد ورف�ض ومت��رد :رف�ض للأهداف
التي حتددها الدولة للمجتمع ،ورف�ض للأمناط اجلديدة
ل��ل��رق��اب��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ،ورف�������ض ل�ل�إي��دي��ول��وج��ي��ا ال��ق��وي��ة
املهيمنة .و�إمنا نقد احلداثة جزء من احلداثة ولي�س يقع
خ��ارج��ه��ا .وم��ن �أدران����ا ،فلرمبا تكمن احل��داث��ة اليابانية ـ
�أ���س��ا���س��ا ـ يف ق��درت��ه��ا على �إ���س��م��اع اخل�لاف��ات ال��ت��ي م��ا فتئت
تثريها؟
---------------- الكتابModerne sans être occidental :.Aux origines du Japon d’aujourd’hui
 امل�ؤلفPierre-François Souyri : اللغة :الفرن�سية. -دار الن�شر وم��ك��ان��هNRF, Editions Gallimard, :

�صمويل ن��وح �آي��زن�����ش��ت��ات ( .)2010-1923ذل��ك �أن تايلور
يذهب �إىل �أن نظرية احل��داث��ة ال��واح��دة تعاين م��ن نق�ص
���ش��دي��د� :إذ مي��ك��ن �أن ن��ف��ه��م ك��ي��ف �أن����ه يف ال�����س��ن��وات 1910
ك��ان ال��ن��ا���س ي��ف��ك��رون ع��ل��ى ه��ذا ال��ن��ح��و؛ لأن���ه �آن����ذاك فقط
املجتمعات الغربية كانت قد حتدثت ،وكان ثمة �ضرب واحد
م��ن احل���داث���ة .ل��ك��ن ال��ي��وم ظ��ه��ر �أن ث��م��ة �أك�ث�ر م��ن من��وذج
للحداثة ،مبا يف ذلك يف الغرب نف�سه .وهي مناذج مرتبطة
ب��ت��ع��دد ال��ن��م��اذج ال��ث��ق��اف��ي��ة ،وذل���ك لأن ال��ت��غ�يرات الثقافية
لي�ست متناغمة .ويت�ساءل :هل الإخفاق يف حتقيق احلداثة
على النمط الغربي يعني الإخ��ف��اق يف حتقيق احل��داث��ة يف
ذاتها؟ يرى تايلور �أن ظاهرة «احلداثات املتعددة» تدل على
ا�ستحالة ح��داث��ة واح��دة م��ف��ردة ،و�أن تطبيق معيار واح��د
على خمتلف املناطق يف ال��ع��امل ميكن �أن يقود �إىل �ضرب
من حت�صيل احلا�صل :عندما نقول ب�أن بلدا ما قد �أخفق
يف التحديث ،ف�إننا نعترب ع��ادة النموذج الغربي للحداثة
معيارا للنجاح ،ويف هذه احلالة القول ب�أن النمط الغربي
يف احلداثة غري ناجح ي�ضاهي القول ب�أنه غري غربي .و�إذا
ما نحن طرحنا ال�س�ؤال على املفكر االجتماعي �آيزن�شتات:
«�أه��ن��اك يف ن��ظ��رك��م ح��داث��ة ب��امل��ف��رد �أم ح��داث��ات ب��اجل��م��ع؟»
ف�إن جوابه يكون على النحو التايل :لطاملا ا�شتكى الرجل
من الطابع املهيمن للنموذج «الغربي» للحداثة ،مدققا،
�أ ّوال ،يف م��ع��ن��ى «ال���غ���رب���ي» ال����ذي ي��ج��ده «مُ���� ْ���ش��� َك�ل�ا»؛ لأن���ه
معنى»مُتخيل» �أك�ثر مم��ا ه��و معنى واق��ع��ي .و�إذا ك��ان يعد
ه��ذا ال��ن��م��وذج «م��رج��ع��ا» يف احل��داث��ة ،ف���إن��ه لي�س يف ذات��ه ال
منوذجا «ثابتا» وال منوذجا «متناغما» .والذي عنده� :إمنا
احلداثة حداثات ،لأنها برامج ثقافية متعددة .فالتغريب
 Westernizationواحلداثة لي�سا �سواء .ومناذج
احل��داث��ة ال��غ��رب��ي��ة لي�ست ه��ي احل���داث���ات ال��وح��ي��دة احلقة
الأ�صيلة ،رغم �أنها لعبت دور «ال�سابقة التاريخية» وت�ستمر
يف كونها «املرجعية الأ�سا�سية» للآخرين .و�أول احلداثات
امل��ت��ع��ددة ع��ن��ده ك��ان��ت «غ��رب��ي��ة» ه��ي ح��داث��ة الأم��ري��ك��ي��ت�ين ـ
الواليات املتحدة الأمريكية و�أمريكا الالتينية ـ وقد �أبرز Paris, France
ت��وك��ف��ي��ل ���س��م��ات ال��ن��م��وذج احل��داث��ي الأم��ري��ك��ي وب�ب�ن كيف � -سنة الن�شر.2016 :
يختلف ع��ن ال��ن��م��وذج الأورب�����ي ـ و�إن مل ي�سمه «ح��داث��ة»- .عدد ال�صفحات490 :
و�أم��ري��ك��ا ال�لات��ي��ن��ي��ة مل حت��ظ ب�����ش��رف �أن ي��ح��ل��ل من��وذج��ه

* �أكادميي مغربي
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حديث من دون أن يكون غربيا في أصول يابان
اليوم  ..بييرـ فرنسوا سويري

محمد الشيخ *
ملا زار �صاحب هذا الكتاب ـ بيري -فرن�سوا �سويري الأ�ستاذ الفرن�سي بجامعة جنيف ال�سوي�سرية حيث يدر�س التاريخ الياباين ،واملتخ�ص�ص يف ال�ش�أن الياباين الذي
�أم�ضى � 15سنة من عمره باليابان مديرا للبيت الفرن�سي الياباين بطوكيو ،و�صاحب كتب مهمة عن تاريخ اليابان الو�سيط واحلديث واملعا�صر ـ مدينة الدار البي�ضاء
ال�شهر املا�ضي لكي يقدم كتابه ـ حديث من دون �أن يكون غربيا :يف �أ�صول يابان اليوم ( )2016ـ كان قد ُ�سئل من لدن اجلمهور عما �إذا مل يكن عنوان كتابه هذا
عنوانا م�ستفزا :كيف ميكن لبلد �أن يكون «حديثا» من غري �أن يكون «غربيا»؟ �أَ َو لي�ست «احلداثة» و»الغرب» ،كما «التحديث» و»التغريب» ،مفهومني مرتادفني؟ وكان
جوابه �أن اليابان �إمنا «حتدثت» ومل «تتغرب» ،و�أن الت�سوية بني الأمرين خلط �شنيع ،و�أن مبتغاه من كتابه هذا كان هو �أن يرد على ما اعتربه «ا�ستفزازات» طلبته
له ،وحتى ا�ستفزازات �أغلب مفكري �أوربا الذين تعودوا على ر�ؤية غري الأوربيني ي�ستلهمون الثقافة الأوربية ،فال يرون �إال «�أوربا وبقية العامل» ،ومل يتعودا على
العك�س؛ وذلك حني يتحدثون عن «تغريب» اليابان ،تلقاء «حتديثه»؛ فكان �أن فكر امل�ؤلف يف ا�ستفزاز م�ضاد :ثمة «حداثات متعددة» ،ولي�س حداثة واحدة .كال ،ما
كانت اليابان بدعا من الدول يف هذا ،بل تعد هي مبثابة «م�شتل» الختبار احلداثة غري الغربية .وهي «مثال» تاريخي للت�أمل ،ولي�ست بال�ضرورة «�أمنوذجا» للحذية.
يطرح هذا الكتاب الإ�شكال التايل« :ما هي امل�سالك التي
�سلكها فكر املجتمع الياباين والتي من خاللها ت�ساءل هذا
الفكر عن ذاته خالل حقبة بناء دولة حديثة؟ كيف وملاذا
ومتى ن�ش�أت يف هذا البلد �أ�شكال احلداثة وممار�ساتها؟ ويف
النهاية ،ما احلداثة يا ترى؟
وقد قام هذا الكتاب لدح�ض نظرية تبناها مفكرو الغرب
وبع�ض متنوري مفكري اليابان على حد �سواء .تقول هذه
النظرية :احلداثة الغربية هي «امل��رج��ع» الأوح���د ،بل هي
التي جت�سد احلداثة يف جوهرها ،وما «احلداثات الأخرى»،
�إذا م��ا ه��و ُح�� ِّق��ق �أم��ره��ا� ،سوى «خ��ي��ارات ف��ا���س��دة» .ويف �أم��ر
حداثة اليابان ،كان الت�أثري الغربي هو املحدد بال مدافعة.
وقد عدت بهذا ال�صدد ع�شرينية  1870-1850حا�سمة .ثمة
�إذن «مروية» غربية «وهمية» عن اليابان :يف البدء كانت
اليابان بلدا غافيا منزويا بعيدا ،فيودايل البنية ،حمافظ
ال��ت��ق��ال��ي��د؛ ث��م مل��ا ج���اء الأورب���ي���ون ح��دث��ت ال�����ص��دم��ة .ك��ان
الأمريكيون هم الوا�صلون املوقظون الأوائل ،وهم يعتقدون
�أن اليابانيني �أ�صغوا �إليهم جيدا ،و�أنهم ا�ستوعبوا الدر�س
الغربي ،و�أنهم جنحوا يف النهاية لأنهم قلدوا الغرب.
وكان �أن وجد الغربيون يف بع�ض مفكري اليابان من زكى
مرويتهم هذه .نعم ،دعا تنويريو اليابان� ،ش�أن فوكوزاوا،
�إىل اخل�����روج مم���ا اع���ت�ب�روه «ع���ب���ودي���ة امل��ج��ت��م��ع ال��ي��اب��اين
التقليدي الفكرية» �إىل «االنعتاق الفكري» ،وذل��ك ح�سب
عبارة �شهرية لهذا املفكر التنويري« :دعك يا هذا عن �آ�سيا،
ويِّم بنا �صوب �أوربا» ،مبا قد ي�شي بقبولهم مبد�أ التحديث
َ
= التغريب .لكن امل�ؤلف يجيب بالقول :هذه الدعوة كانت
حم�����دودة ب����أم���ري���ن� :أوال؛ ك���ان ال��ق�����ص��د م��ن��ه��ا «م��واج��ه��ة»
الغربيني ،و�إِ ْن باتباع طريقهم يف احلداثة .وثانيا؛ ه�ؤالء
التنويريون ُه ِّم�شوا ومل تتح لهم فر�صة حكم بالد اليابان،
بل �إن خ�صومهم من امليجي ـ وهم املحافظون بامتياز ـ هم
ال��ذي��ن م��ار���س��وا احل��ك��م على احلقيقة ولي�س ب��اال���س��م .و�إذ
اعترب الأوائ��ل احلداثة «معاين»؛ �أي قيما وطرائق تفكري
غربية� ،ش�أن الفردانية واحلرانية ،ينبغي االت�ساء بها ،فقد



عَ��� َّد ال��ث��واين احل��داث��ة «�أواين» ب����الأوىل؛ وم��ن ثمة رفعوا
ال�شعار« :روح يابانية ،وتقنية غربية» .ولهذا مل ي�سلكوا
هم يف حتديث اليابان طريق التغريب ،و�إمنا �سلكوا طريق
�إع��ادة ت�أويل التقاليد و�إبداعها من جديد ،ال من�سلني من
ربقتها بالكلية ،على طريقة التنويريني ،وال حمافظني
عليها كل املحافظة ،على طريقة اجلموديني.
و�إذن ،يعترب امل���ؤل��ف �أن «م��روي��ة احل��داث��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة» كما
ي��روي��ه��ا الغربيون وامل��ت���أث��رون بهم م��ن اليابانيني مزيفة
وم�����ض��ل��ل��ة .وي����رى �أن����ه ل��ئ��ن ك��ان��ت ال��ي��اب��ان ق���د �أف��ل��ح��ت يف
حداثتها ،فذلك لأ�سباب �أ�سا�سية غري الأ�سباب املعهودة:
بد�أت احلداثة اليابانية قبل ذاك التاريخ الذي يتحدث عنه
الغربيون؛ �أي قبل الن�صف الثاين من القرن الثامن ع�شر.
كان هناك ما ي�سميه امل�ؤلف «احلقبة املمهدة للحداثة»� ،أو
«احلقبة للممهدة للت�صنيع» ،واملتمثلة يف �إح��داث �صناعة
ق��روي��ة ���ش��دي��دة ال��دق��ة عالية امل��ه��ارة ال��ي��دوي��ة ،ويف فالحة
�إنتاجية ،ويف زيادة للإنتاج .وهو ما �أدى �إىل بناء «جمتمع
اقت�صادي» قبل الثورة ال�صناعية يف نهاية القرن  .19وهي
حقبة ال ميكن ب���أي ح��ال ف�صلها ع��ن حقبة احل��داث��ة ،كما
ي�سعى �إىل ذل��ك ال��غ��رب��ي��ون .ف��ق��د م�ست عملية التحديث
املبكرة كل مناحي احلياة االجتماعية والثقافية والتقنية،
بحيث �أف�ضت �إىل بروز «جمتمع الكتابة» نهاية القرن ،18
حتى �شهدت اليابان عام  1840قبل و�صول الأمريكيني على
وجود � 20ألف مدر�سة ،وعلى ظاهرة املكتبات املتنقلة ،كما
�شهدت على تكوين «جمتمع مديني وا�ستهالكي» قائم على
«امل��ح��ظ��ي��ات» و»الإع��ل�ان» ،وع��ل��ى ت��ك��ون «جمتمع الفرجة»،
اللهم با�ستثناء الناحية ال�سيا�سية التي مل مي�س�سها تغيري.
ولهذا الداعي اعتقد الغربيون �أن اليابان كانت �سابحة يف
غفوتها.
تطور الفكر الياباين تطورا مذهال .وكان الف�ضل يف ذلك
ال يعود �إىل عملية «ت��غ��ري��ب» �شمولية م��زع��وم��ة ،بقدر ما
ك��ان ي���ؤول �إىل تبني الفكر الكونف�شيو�سي ال�صيني .حتى
�إن��ه لئن كان لنا �أن نتحدث عن «تغريب» للفكر الياباين،

ف�إنه كان ،على التدقيق« ،ت�صيينا» ال «تغريبا» .وبناء عليه،
ال يني امل�ؤلف ي�ؤكد على �أن اليابان �إمنا حتدثت بال�صني.
وال�شاهد على ذلك ،عند امل�ؤلف� ،أن �أول د�ستور ياباين كان
كونف�شيو�سي الهوى� ،أكرث مما كان هو غربيه.
ع�صر الإ���ص�لاح��ات امل�سمى ع�صر امليجي ،ب��دءا م��ن عامي
 ،1867-1868حيث ب��رز «نقا�ش عمومي» مل يكن معهودا
من ذي قبل :ظهور «�صحافة ر�أي» ،وت�شكيل «�سلطة رابعة»،
وتكوين «ر�أي عام» .وكل ذلك مل يكن م�ستوردا من �أوربا ،بل
وجد يف ال�صني القدمية على الأقل منذ القرن � .15إثرها
مت �إخراج املجتمع الياباين من عهد املجتمع االقطاعي �إىل
العهد احلديث بف�ضل �سنوات تطور نقا�ش عمومي هيمنت
عليه الطبقات الو�سطى ،و�أثر يف جمريات ال�ش�أن ال�سيا�سي.
فكان من ثمرة ذلك �أن مت و�ضع د�ستور للبالد ،وهو د�ستور
حتى و�إن ك��ان �سلطويا ف�إنه ك��ان الد�ستور الأول يف تاريخ
ال��ب�لاد ،وكانت بذلك اليابان �أول دول��ة غري غربية تتخذ
لنف�سها د�ستورا .ثم كان ما كان من �إقامة �أول برملان ...
واحل����ق �أن����ه مل ت��ن��ط��ل «امل���روي���ة» ال��ت��ي و���ض��ع��ه��ا ال��غ��رب��ي��ون
للحداثة باليابان على النظرة العاملية ال�سائدة �إىل حداثة
اليابانيني فح�سب ،و�إمنا انطلت على امل�ؤرخني اليابانيني
�أنف�سهم ملدة جتاوزت القرن ون�صف القرن ،فكانوا يفكرون
يف ت��اري��خ ال��ي��اب��ان ع��ل��ى �أن���ه ت��اري��خ نق�ص (م��ا ال���ذي نق�ص
اليابانيني حتى مي�سوا غربيني ويحققوا احل��داث��ة �أ�سوة
بالغرب؟ وحتت ت�أثري ماك�س فيرب ـ وقد ترجموه قبل �أن
يرتجمه الفرن�سيون ـ ت�ساءلوا :مل��اذا جن��ح الأم��ر يف �أورب��ا
ومل ينجح ال يف ال�صني وال يف اليابان؟) ،وعلى �أن احلداثة
اليابانية «حداثة عرجاء»� ،إىل �أن برز م�ؤرخون يابانيون
ج��دد �أ���ش��ه��ره��م امل�����ؤرخ ال��ي��اب��اين امل��ع��ا���ص��ر ك��ات��و ���ش��و �إي�����ش��ي ـ
م�ؤرخون يعتربهم امل�ؤلف �أكرث �إن�صافا ـ منذ حوايل عقدين
من الزمن و�صاروا �إىل مراجعة هذه املروية .وكان �أول ما
لفت انتباههم �أنه ال توجد عالقة «تقدم وت�أخر» بني حداثة
الغربيني وحداثة اليابان حتى ي�صار �إىل القول ب���أن هذه
�إمنا «حاكت» تلك ،و�إمنا يوجد «توازي» يف �سري احلداثتني

