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تبقػػت تجػػارش ال ػػعوش الليػػة معممػػا بػػار از يمكػػف اف تسػػتأليد من ػ ال ػػعوش ا

ػػر

التػػت توػػبو إللػػداث تلػػويت مجتمعيػػة وتقاديػػة واستوػػادية وسياسػػيةا و مػػت الػػر ـ مػػف اف
ال ػػعش العرب ػػت وال ػػعوش ا

ػػر د ػػت ال ػػرؽ ا وس ػػط كان ػػت ترن ػػو ب بو ػػار ا دائم ػػا نل ػػو

التجارش ا وربية وا مريكية ،لمسو ات تاري ية وجغرادية متعددة ،داف ناؾ تجػارش خ ػر
تجم ػػن ب ػػيف اللدات ػػة والتقالي ػػد ،وخكت ػػر سرب ػػا م ػػف الواس ػػن العرب ػػتا دد ارس ػػة تج ػػارش التل ػػديث
والنهضػػة ػػارج اطػػار المركزيػػة ا وربيػػة ومقارنتهػػا مػػن التجػػارش العربيػػة وموا متهػػا معهػػا

تلمػػؿ ن كهػػة اوػػة لممػػور يف والمألك ػريف وا كػػاديمييف العػػرشا وسػػد يف ا واف ل كػػاديمييف
والم ػػور يف الع ػػرش اإلتج ػػال ب نظ ػػار ـ ال ػػت ال ػػرؽ لأله ػػـ التج ػػارش النهض ػػوية بع ػػد اللػ ػػرش
العالمية التانية وملاولة مقارنتها مػن الواسػن العربػت،اذ يمكػف لمتجػارش التلديتيػة دػت اليابػاف

والو ػػيف وكوري ػػا الجنوبي ػػة وماليزي ػػا تق ػػديـ تج ػػارش سابم ػػة لمتطبي ػػؽ د ػػت المجتمع ػػات العربي ػػةا
ويبقت دور المورخ بنيويا دػت المجتمػن الػذن ينتمػت اليػ  ،دهػو يسػتطين ودقػاه لتكوينػ المهنػت
وتقادتػ اف يكػوف ػاممه مسػا داه دػت لػػؿ م ػكمت المجتمػن وتتبػن جػذور اا دػالمورخ ذاكػرة

ا م ػػة ومألت ػػاح ل

و ػػيتها ،ود ػػت خوس ػػات ا زم ػػات ،يمجػ ػ المألك ػػروف ال ػػت الت ػػاري لو ػػيا ة

نظري ػػات ورو وخدك ػػار يألس ػػروف م ػػف مله ػػا (خس ػػباش م ػػا ل ػػدث) ويل ػػاولوف الوو ػػوؿ ال ػػت

لموؿ واسعية لم كمت المجتمنا
خس ػ ػػتند خ م ػ ػػش دمس ػ ػػألة الت ػ ػػاري اليػ ػ ػ لوض ػ ػػن سػ ػ ػوانيف تألس ػ ػػر الظػ ػ ػوا ر السياس ػ ػػية
والسوسيولولجية وايستوادية ،و ذا مادعم ابف مدوف وازولػد ػبنجمرٌ ٌ ٌ ٌ A. Spengler
وبابتيس ػػت ديك ػػو Vico

 P.وارنول ػػد ت ػػوينبت Toynbee
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المعاو ػػروف خمت ػػاؿ درنس ػػيس دوكويام ػػا  F. Fokoyamaوو ػػاموئيؿ نتنغت ػػوفى

S.

المست ػرؽ البريطػانت -اليهػودن
 ،Huntingtonالمذاف استندا دت طرولاتهما الػت كتابػات ً
برنػػارد لػػويس  ،Bernard Lewisويسػػيما مقالتػ الم ػػهورة (جػػذور الغضػػش اإلسػػممت
،(The Roots of Moslem Rageالتػت كػاف لهػا دور ػا المػوتر دػت ت ليػش المجتمعػيف
الغربت وا مريكت ضد العرش والمسمميف()1ا

وودق ػاه لػػذلؾ ،يكػػوف دور المػػورخ ًمهم ػاه ومػػوت اهر سياسػػيا ودكريػػا،اذا اسػػتتمرل دػػت بنػػا

الم جتم ػػن لتج ػػاوز م ػػكمت اللاض ػػر بجماط ػػة المت ػػاـ ػػف ج ػػذور ا السياس ػػية وايستو ػػادية
وايجتما يػػة والألكريػػة ،إليجػػاد اللمػػوؿ المناسػػبة لهػػا ،والتطمػػن الػػت المسػػتقبؿ برويػػة مألعمػػة

با مؿ ،ودقاه لمعطيات واسعية مستمدة مف الواسن التاري تا

والعراؽ اليوـ يمر بمرلمة وعبة ،بؿ انهػا تعػد ا وػعش وا

ػرش وا

طػر بػر

تاري ػ الطويػػؿ ،دمسػػتقبم ومسػػتقبؿ خبنائ ػ ًمهػػدداف بم ػػكمت بنيويػػة معقػػدة ،البيتهػػا ذات
خوػػوؿ مو مػػة دػػت تاري ػ القػػديـ والوسػػيط واللػػديث والمعاوػػرا دهنػػاؾ الم ػػكمة ا ساسػػية
المرتبط ػػة ب ػػايلتمؿ ا مريك ػػت وم ػػا ن ػػتت نػ ػ م ػػف ت ػػدا يات خجج ػػت الكتي ػػر م ػػف القض ػػايا

ال مدي ػػة الت ػػت ا تمأل ػػت د ػػت طبيعته ػػا ،ونظػ ػرة المجتم ػػن الع ارس ػػت ون بػ ػ اليه ػػا  :كالم ػػكمة
الطائألية ،وم كمة الدستور ،والسمطتيف التنأليذية والت ريعية و مسة الألػرد بالدولػة ،والمواطنػة
بمألهومها العاـ وطرؽ تألسير ا ،والعمسة بػيف الػديف والسياسػة ،والقوميػة والوطنيػة ،والع ػائر

و مسته ػػا بالدول ػػة ،والتربي ػػة والتعم ػػيـ وال ػػد وة ال ػػت اإلو ػػمح ،و ير ػػا م ػػف الم ػػكمت الت ػػت
يعانت منها المجتمن العراستا
البلث اللالت ملاولة خولية لألهـ م كمت المجتمن الع ارسػت ببعػد ا التػاري ت ودقػاه

لم ػرية التجربػػة اليابانيػػة ،بمعنػػت اإلدػػادة مػػف تجربػػة اليابػػاف بعػػد اللػػرش العالمي ػة التانيػػة ومػػا
تم ػض نهػػا مػػف نتػػائت مػػدمرة مػػت المجتمػن اليابػػانت ،ممػػا خد الػػت تػػدمير البنػػت التلتيػػة

وا ػػادة يكم ػػة الدول ػػة الياباني ػػة ودقػ ػاه لطبيع ػػة المجتم ػػن الياب ػػانت والق ػػيـ الجدي ػػدة الناتج ػػة ػػف

تػػدا يات ايلػػتمؿا دكػػاف دسػػتور ػػاـ  1947م تمأل ػاه دػػت ملت ػوال ػػف دسػػتور ميجػػت ػػاـ

الملتؿ ا مريكت؟ا وكيػؼ انتػزع ايسػتقمؿ دػت
1889ا دكيؼ تعامؿ المواطف اليابانت من ً
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ػػاـ  ،1950ودق ػاه لمعا ػػدة سػػاف درانسيسػػكو والمعا ػػدة اليابانيػػة – ا مريكيػػة المتػػاف د متػػا

ليز التنأليذ دت السنة نألسها ؟ا

ويلػاوؿ البلػث تقػديـ تألسػيرات مميػة و مميػة لم ػكمت المجتمػن الع ارسػت المعقػدة

بم ػرية التجربػػة اليابانيػػة ،التػػت توػػمح خف تكػػوف دػػت بعػػض جوانبهػػا ووػػألاتها سابمػػة لمتطبيػػؽ
والتعػػديؿ والموا ي مػػة م ػػن م ػػكمت الع ػراؽ السياس ػػية وايستوػػادية وايجتما يػػةا دالد ارس ػػات
التاري ية المقارنة لم ػعوش التػت تعرضػت لملػتمؿ دػت التػاري المعاوػر ضػرورية لمن ػش
الم ػكمت
المظمػـ لػبعض ً
السياسية وايستوادية وايجتما ية دت العػراؽ لم ػروج مػف النألػؽ ً
المستعويةا
و مت المورخ العراست المعاور المزاوجػة بػيف ا تواوػ ا كػاديمت الػدسيؽ ودورل

الػػوطنت وواجب ػ تجػػال بمػػدل و ػػعب لمتألكيػػر بووػػألات مميػػة ومنطقيػػة ولمػػوؿ مرضػػية تقنػػن
خطيػػاؼ ال ػػعش الع ارسػػت المتع ػددةا وبػػذلؾ يكػػوف دور الموسسػػات ا كاديميػػة بنػػا اه ،ولػػيس

ملو ػػو اهر د ػػت ب ػػروج اجي ػػة بعي ػػدة ػػف م ػػكمت المجتم ػػن ال ػػذن تنتم ػػت اليػ ػ ا واف التأل ػػات
الن ش السياسية وايستوػادية مػت مػا تطرلػ الن ػش ا كاديميػة وتطبيػؽ العممػت منهػا مػف
ػ ن تلقيػػؽ مػػا يطمػػح ل ػ خبنػػا الع ػراؽ ،لتجػػاوز ا زمػػات اللاليػػة وبنػػا تجربػػة ديمقراطيػػة

لقيقي ػػة تلق ػػؽ ايزد ػػار والردا ي ػػة ايستو ػػادية لمبم ػػد وتبن ػػت تجرب ػػة سياس ػػية نموذجي ػػة يمن ػػة
ل جياؿ القادمةا
رؤى أولية

مف المهػـ اإل ػارة انػ

مػت الػر ـ مػف وجػود بعػض الكتابػات العربيػة التػت تناولػت

التجربة اليابانية اللديتة والمعاورة ،مازالت ػذل الكتابػات متواضػعة وي ترتقػت الػت مسػتو

الطمػػوحا وتعػػد كتابػػات المػػورخ ا كػػاديمت المبنػػانت الػػدكتور مسػػعود ضػػا ر مػػف الد ارسػػات
المهمػػة التػػت لاولػػت مقارنػػة التجربػػة اليابانيػػة دػػت مجػػاؿ التلػػديث مػػن التجربػػة
ا كاديميػػة ً
العربيػة ،متتبعػاه خسػباش ا ألػػاؽ التجػارش العربيػػة دػت تلقيػػؽ نتػائت ممموسػػة ،مػت الػػر ـ مػػف
البدايات المتقاربة لبعض التجارش العربية ،كالتجربة الموػريةا وسػدـ الػدكتور ضػا ر تمتػة
كتػػش ًمهمػػة ومجمو ػػة مػػف الد ارسػػات ا كاديميػػة دػػت ػػدد مػػف الػػدوريات العربيػػة()2ا وت ػ تت
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خ مية تمؾ الدراسات لربطها الجانش المعردت بالعممت ،ومعردتػ بػالمجتمن اليابػانت ،لزيا ارتػ
المتكررة الت الياباف (كزميؿ بالث ازئػر) ،واطم ػ

مػت موسسػات ا كاديميػة ،الػت جانػش

لوارات ولقا اتػ المتكػررة مػن ا كػاديمييف والبػالتيف اليابػانييف المهتمػيف بالد ارسػات اليابانيػة

والعربية اإلسممية مت لد سوا ا وسدـ بالتوف ػرش ي ػروف

()3

د ارسػات ومولألػات خ ػر ،

لاولػػت البلػػث ػػف العوامػػؿ التػػت خدت الػػت نجػػاح تجربةةة اليابةةان و المعجةةزة الياباةيةةةة و
الةهضةة الياباةيةة و التجربةةة الياباةيةة  ،مقارنػة مػػن اإل ألاسػات المتكػررة لمتجػارش العربيػػةا

و وػػص المػػورخ الػػدكتور مسػػعود ضػػا ر كتابػػا ًمسػػتقمه لتتبػػن الكتابػػات العربيػػة ػػف تػػاري

الياباف وتقادت ولضارات بعنواف (الياباف بعيوف ربية )0224-1924ا

ودػػت الع ػراؽ ،مػػا زاؿ اي تمػػاـ متواضػػعاه بتػػاري اليابػػاف ولضػػارات ونهضػػت  ،ومػػا

زالت الدراسات المقارنة سميمة جػداه ،مػت الػر ـ مػف العمسػات السياسػية وايستوػادية القديمػة

نس ػػبياه الت ػػت ترج ػػن ال ػػت ق ػػد التمتين ػػات م ػػف الق ػػرف الع ػ ػريفا وكان ػػت لقب ػػة الس ػػبعينات

شهرعسةةةةة  Honeymoonلمعمسػ ػػات بػ ػػيف الع ػ ػراؽ واليابػ ػػاف دػ ػػت المجػ ػػايت السياسػ ػػية
وايستوػادية ،ودقػاه لووػؼ البرودسػورة كيكػو سػاكان  ،)4(Keiko Sakaiو ػت مت ووػة

مرموس ػػة بال ػ ػ ف الع ارس ػػت ،س ػػدمت د ارس ػػات ومولألػ ػػات خكاديمي ػػة ًمعمق ػػة ػػف ت ػػاري الع ػ ػ ارؽ

وتطورات المعاورةا واتسمت العمسات ايستوادية بيف الجانبيف دت خوا ػر قػد السػبعينات

والنوػػؼ ا وؿ مػػف قػػد التمانينػػات بػػجطراد تطور ػػا ،اي انػ لػػـ يػو ٌاز ذلػػؾ د ارسػػات تاري يػػة
معمقة وتبادؿ تقادت وخكاديمت واسنا من ذلؾ ،و مت الر ـ مف ػدـ انتبػال الن بػة السياسػية

دت كم البمديف الػت ضػرورة توسػين التبػادؿ التقػادت والألكػرن ،ظهػرت ملػاويت درديػة ًمهمػة
مف المألكريف وا كاديمييف والن ش السياسية دػت كػم البمػديف ،لم تمػاـ بتاري همػا وتقادتهمػا

ولض ػػارتهما ،اذ زار العدي ػػد م ػػف ا ك ػػاديمييف الياب ػػانييف العػ ػراؽ من ػػذ ق ػػد الس ػػتينات ولت ػػت

الغ ػػزو ا مريك ػػت لمعػ ػراؽ ،وكتبػ ػوا وت ووػ ػوا د ػػت موض ػػو ات و ػػت اللض ػػارة والت ػػاري

والتقاد ػػة العراسي ػػة خو العربي ػػة اإلس ػػممية ،ال ػػت جان ػػش سي ػػاـ العدي ػػد م ػػف ايت ػػارييف الياب ػػانييف

بالتنقيش ف ايتار دت بعض المواسن ايتارية العراسية(.)5

وديمػػا ي ػػص الكتابػػات العراسيػػة( ،)6تعػػد د ارسػػة السياسػػت والضػػابط الع ارسػػت ياسػػيف

الها مت ( ،)1991-1888الذن خوبح رئيسػاه لمػوز ار بػيف ( ػباط  -نيسػاف  )1941مػف
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خسػػدـ الد ارسػػات العراسيػػة التػػت لاولػػت تقػػديـ تجربػػة اليابػػاف ونهضػػت الػػت المتقػػؼ العربػػت ،اذ

ن ر الها مت كتاباه نوان (نهضة اليابػاف وتػ تير روح ا مػة دػت النهضػة)( ،)7الػذن وػدر
د ػػت بغ ػػداد ػػاـ 1905ا سس ػػـ الها ػػمت كتابػ ػ ال ػػت سس ػػميف ،ل ػػاوؿ د ػػت القس ػػـ ا وؿ تتب ػػن
التػػاري الغربػػت وبعػػض النظريػػات العالميػػة ػػف اإلوػػمح وسػػدرة الغػػرش مػػت التطػػور ،مػػن
خمتمػ ػػة للركػ ػػة اإلوػ ػػمح دػ ػػت روسػ ػػيا دػ ػػت هػ ػػد بطػ ػػرس الكبيػ ػػر ( )1705-1670والتػ ػػورة
الروسية دػت ػاـ  ،1917الػت جانػش لركػات اإلوػمح دػت تركيػا الكماليػةاوير الها ػمت
دت القسـ ا وؿ مف كتاب اف روح األمة ت المقياس لنجاح التلػديث والنهضػة مػف د ػمها،
وبذلؾ د ف نجاح التلديث دت درنسا وبريطانيا وروسيا وتركيا ارتػبط باسػتمهامهما لمواسػن دػت

الموػمليف لػروح التطػػور الموجػودة دػت ا مػػةا فةال يمكةةن ان تتطةةور
ػذل البمػداف ،وتنميػػة ً
األقوام فجأة من حالة سةابةة الةال قحةةة يفتم ةان افتالفةاً بيةةاًم وق يمكةن تغييةر السةجايا

المتأصمة في ة وسها ما لم تبد األقوام روحهةا تةدريجياً وتفمةن عةهةا الةةديم البةالي شةياً
فشةةةياًم وان جميةةةن المسةةةاعي التةةةي يبةةةذلها رجةةةا اأصةةةالح تةةةذ ب سةةةدى إذا أرادوا ةةةةة

مةةوقعهم مةةن حضةةارة ربةوا عميهةةا الةةال حضةةارة أفةةرى لةةم يأل و ةةا مةةن دون ان ية ةةروا الةةال
روح قةومهم ويتبيةةوا سةجايا مم ومةةن دون ان يةيسةوا ةذا الةةروح بالحضةارة التةةي تصةةبوا

ة وسةةهم إليهةةا ا وي ػػير ايض ػاه اف روح البو ػػيدو لمسػػاموران ػػت التػػت ددعػػتهـ بةةان يسةةعوا

لمحصةةو عمةةال الحةةةوق الةوميةةة التةةي ضةةمها األجاةةةب ويجةةدوا لموصةةو الةةال المسةةاواة

العمومية المةشودةم وق يكةون ذلةا اق بأفةذ م المعةارغ الغربيةة وةشةر ا فةي بالد ةم ()8ا
و كذا ،داف دراسة الها مت تعد مف الكتابات العراسية الرائدة التت لاولػت اف تقػدـ المعجةزة

الياباةيةةة دػػت هػػد التلػػديث ا وؿ الػػت المتقػػؼ العربػػت والع ارسػػت ،و ػػت بلاجػػة لق ػاه الػػت
دراسة مستقمةا

سػ ػػدـ بػ ػػالتوف راسيػ ػػوف ي ػ ػػروف د ارسػ ػػات ومولألػ ػػات خ ػ ػػر

ػ ػػف تجربػ ػػة التلػ ػػديث

اليابانية ،واف كانت متواضعة دت دد ا ،اي انها يمكف اف تكػوف خساسػا منهجيػاه لمزيػد مػف
الدراسات ا كاديمية الجادة والمقارنة ،لتوظيألها ل دمة الواسػن الع ارسػت اللػالت ،الػذن يتطمػش
تضػاد ار لجهػود الن ػػش الألكريػة وا كاديميػػة ،لإلدػادة مػف تجػػارش ال ػعوش الليػػة وخ ػذ المأليػػد
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منها لتطبيق

الها متا

مت الواسن العراست وبما ينسجـ من الةروح والسةجايا العراقيةة  ،ودقػاه لتعبيػر

ويبد مف توضيح بعض القضايا المرتبطة بألكرة ػذا البلػثا دػ وي اف نػاؾ خريػيف

بيف المور يف وا كاديمييف ،ير ا وؿ اف دراسة التاري يجش اف تكوف مف خجػؿ الماضػت
ولدل ،بمعنت خظهار لقائؽ الماضت ود ارسػتها نقػدياه وتلميميػاه لمووػوؿ الػت اللقيقػة العمميػة
كما ت ،بينما ير ي روف اف التاري يجش اف يكوف خكتر ليويػة ،بمعنػت د ارسػة الماضػت
مف خجؿ اللاضر والمسػتقبؿ ،خو التاريخ كمه تاريخ معاصةر  ،كمػا يػر المػورخ والمألكػر

اييط ػػالت كروت ػػة ،خن اف يك ػػوف واج ػػش الم ػػورخ ديم ػػا يقدمػ ػ م ػػف د ارس ػػات وبل ػػوث دم ػػة
الواسػػن اللاضػػر والمسػػتقبمت لبمػػدل ،دمػػا سيمػػة د ارسػػة الماضػػت لذاتػ  ،اذا لػػـ يكػػف نػػاؾ نتػػائت

يسػػتطين المػػورخ اف يوظألهػػا إل ػراج بمػػدل مػػف خزمػػة دكريػػة خو سياسػػية خواستوػػادية ،دتكػػوف
وظيألة التاري

العبرة واقعتبار (.)9

ويتألؽ البالتاف من الرخن التانت ،بمعنػت انهمػا يعتقػداف اف المػورخ يمكػف اف يكػوف
ذا تػ ػ تير بن ػػا د ػػت تنبيػ ػ الن ػػش ا

ػػر ال ػػت دور الت ػػاري د ػػت خ ػ ػراج خن بم ػػد م ػػف خزمتػ ػ ا

والعػراؽ اليػوـ بلاجػػة الػت جهػود جميػػن الن ػش لمقيػػاـ بػدور ا إل ارجػ مػػف اضػطراش الرويػػة
مت م تمؼ الوعد ،واف التجارش الناجلة لم عوش ا

ر  ،متػؿ اليابػاف وكوريػا الجنوبيػة

وماليزي ػػا ،يمك ػػف اف تك ػػوف ػػاممه مس ػػا داه لمس ػػا دة المألكػ ػريف والسياس ػػييف العػ ػراسييف م ػػت

ايجاد الطريؽ السميـ لتلقيؽ المعجزة العراقية ا

ومػػف المأليػػد اي ػػارة ايضػاه اف البػػالتيف يػػدركاف تمامػاه اف نهضػػة خيػػة خمػػة تنبػػن مػػف

دا مه ػػا ،وخف اإلو ػػمح يب ػػدخ م ػػف ال ػػدا ؿ ،د ػػم يمك ػػف تطبي ػػؽ التج ػػارش المس ػػتوردة لتلقي ػػؽ
نهضػػة لقيقيػػةا مػػن ذلػػؾ ،د ػ ف جميػػن النهضػػات العالميػػة منػػذ التػػورات اينكميزيػػة والألرنسػػية
والروسية والتركية والمورية سد استمهمت تجارش ال عوش ا كتػر تطػو اهر ،دبػدخ التلػديث دػت

الياب ػػاف مألروض ػ ػاه مػ ػػف ال ػ ػػارج ،نػ ػػدما خجبػ ػػر الكومػ ػػودور مػ ػػاتيو بيػ ػػرن ()1858- 1794
ا سرة اللاكمة دت الياباف مت سبوؿ ال روج مف العزلة واسامػة مسػات دبموماسػية ،اي اف

الياب ػػانييف اس ػػتطا وا اف يطو ػ ػوا المع ػػارؼ الغربي ػػة وا مريكي ػػة لم ػػروح الياباني ػػة ،دك ػػاف ه ػػد
ميجت ( )1910-1868ميطاه مف التقاليد اليابانيػة واللداتػة الغربيػة()12ا و كػذا دػالموترات
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ال ارجي ػػة يمك ػػف اف تك ػػوف نوػ ػ اهر د ػػا مه د ػػت تل ػػديث خي ػػة ام ػػة ،يس ػػيما اذا كان ػػت منغمق ػػة
لظروؼ معينة بدوف اينجراؼ و ار التغريش كما لدث دت النهضات العربيةا

البل ػػث اللػ ػػالت يركػ ػػز م ػػت التطػ ػػورات ايستوػ ػػادية وايجتما ي ػػة التػ ػػت خدت الػ ػػت

تلقيؽ المعجزة الياباةية  ،دهو ليس بلتػاه دػت التطػورات السياسػية والعسػكرية ،التػت تتطمػش
د ارسػػة مسػػتقمة ،لػػذلؾ تػػـ التركيػػز مػػت د ارسػػة معجةةةزة اليابةةةان دػػت المجػػاليف ايستوػػادن
وايجتم ػػا ت ،م ػػن م ػػس بع ػػض الجوان ػػش السياس ػػية والعس ػػكرية بم ػػا ي ػػدـ ا ػػكالية البل ػػث

ا ساسػيةا الػػت جانػػش ذلػػؾ ،دػ ف البلػػث ي يقػػدـ د ارسػػة لمم ػكمت العراسيػػة ،بػػؿ انػ يلػػاوؿ
اف يجد تألسيرات واسعية ومقاربات م ابهة نسبيا لمم كمت العراسية الم ار اليها دػت مقدمػة

البلػػث بم ػرية التجربػػة اليابانيػػةا دالم ػػكمت العراسيػػة الم ػػار اليهػػا سػػمألاه خ ػػبعت بلت ػاه مػػف
البالتيف وا كاديمييف العراسييف والعرش وا جانش ،لذلؾ تـ التركيز مػت ملاكػاة اسػتجابات
الن ش اليابانية لم كمت بمػد ا بعػد ايلػتمؿ ا مريكػت لميابػاف ( ،)1950 -1945و كػذا
دػ ف رويػػة م ػػكمتنا بمػرية التجربػػة اليابانيػػة ربمػػا يسػػا د الن بػػة السياسػػية مػػت ايجػػاد لمػػوؿ
منطقية لما يعانت من الم هد العراست مف جوانب المتعددةا

اإل ػػكالية التػػت يقػػدمها البلػػث ػػت اف نػػاؾ ػػاممف خساسػػياف خسػػهما دػػت نجػػاح
تجرب ػػة التل ػػديث الياباني ػػة الت ػػت خدت ال ػػت تلقي ػػؽ المعجةةةةزة الياباةيةةةةة  ،م ػػا البيروسراطي ػػة
اليابانية التت تطورت منذ هد ميجت ولتت ايلتمؿ ا مريكت ،و ػممت ػذل البيروسراطيػة
الن بة المتقألة وايستوادية واإلدارية التػت نجلػت دػت خدارة ال ػووف اليابانيػة بعػد ايلػتمؿ،
ولـ تتعرض الت اإلسوا خو التغيير المتكررا بمعنت اف ايسػتم اررية والتغييػر كانػا ػامميف
خساسييف دت نجػاح التجربػة اليابانيػةا خمػا العامػؿ التػانت دهػو وجػود طبقػة متوسػطة نا ػطة،
تولػػت مميػػة التلػػوؿ مػػف النظػػاـ العسػػكرن الػػدكتاتورن الػػت النظػػاـ الػػديمقراطت اللػػرا و ػػذل

الطبقػػة المتوسػػطة كانػػت كبي ػرة الػػت اللػػد الػػذن ووػػمت دي ػ خليان ػاه الػػت  %92مػػف ال ػػعش

اليابػػانت ،وكػػاف اليابػػانيوف يألت ػػروف بانتمػػائهـ الػػت الطبقػػة المتوسػػطةا ػػذاف العػػاممف ،الػػت
جانش وامؿ تانوية ارجية ودا ميػة ،كػاللرش الكوريػة والمػد ال ػيو ت ارجيػاه ودػت دا ػؿ

الياب ػػاف ،كان ػػت دا م ػػة خد ػػادت الن ػػش الياباني ػػة إلنج ػػاز معجزته ػػا ،ومس ػػح الياب ػػانييف يت ػػار
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الهزيمة بلووؿ اليابػاف مػت ايسػتقمؿ ػاـ  ،1950مػن اإلبقػا

مػت سوا ػد خمريكيػة دػت

مواسن ملددة ،وانطمؽ المعجزة اليابانية بقوة ،منذ ذلؾ التاري ا
بدايات المعجزة الياباةية

كانػػت زيمػػة اليابػػاف دػػت اللػػرش العالميػػة التانيػػة نتيجػػة طبيعيػػة لتراكمػػات سػػمبية

بعضػػها يمتػػد بجػػذورل الػػت هػػد خس ػرة توكوكػػاوا ( ،)11()1867-1623التػػت ػػكمت لكومػػة

ال ػو وف العسػػكرية ،ولولػت سػػمطة اإلمب ارطػػور الػت ػػكمية ،وخسػػتند المجتمػن اليابػػانت مػػت
م ػػد تج ػػاوز القػ ػرنيف والنو ػػؼ م ػػف ه ػػد ػػذل ا سػ ػرة ،وخكت ػػر م ػػف س ػػرف ي ػػر م ػػف اللك ػػـ

العس ػػكرن م ػػت نظ ػػاـ ارس ػػتقراطت ،ب ػػدخ باللرك ػػة اإلو ػػملية د ػػت ه ػػد ميج ػػت (- 1868
 ،)1910وتطبيؽ بسيط لمديمقراطيػة دػت هػد تاي ػو ( ،)1906-1910تػـ ػوا (-1906
 )1989و يست -1989( Heisei

)( ،)10مما خد الت اينألتاح مػت الغػرش وبنػا

التجربة اليابانية دت مجاؿ التلديث ،التت خدت الت توسن الياباف استعمارياه دػت الوػيف منػذ

سػػنة ( ،)1895 -1894وكوريػػا منػػذ التملهػػا سػػنة  1912ولتػػت نهايػػة اللػػرش العالميػػة

التانية()13ا

كان ػػت بداي ػػة نج ػػاح الياب ػػاف با تراده ػػا بالهزيم ػػة

()14

 Embracing Defeatد ػػت

المجايت العسكرية وايستعمارية ،وادراكها اف التغيير يبدخ بألهػـ الػذات وبنػا اللاضػر ودقػاه
سػػس جديػػدة مغػػايرة لمػػنهت السػػابؽ ،الػػذن ا تمػػد مألػػا يـ الدكتاتوريػػة والقمػػنا وكػػاف لمطبقػػة

دور مػوتر دػػت المرلمػة الجديػػدة ،بعػد اف كػػاف لممألػا يـ ا رسػػتقراطية الػدور البػػارز
الوسػطت ً
()15
ديما يلت الي الياباف مف زيمة مرة ا
استطا ت الياباف بعػد اللػرش العالميػة التانيػة المزاوجػة بػيف التقاليػد Traditions

والتلػػديث  ،Modernizationدوف اف تتػػرؾ الػػد ما يتجػػاوز مػػت الجانػػش اي ػػر ،ودوف
اإل ػوا بالتغريػػش  Westernizationوالتقميػػد ا

مػػت لمتجػػارش الغربيػػةا دلققػػت معجزتهػػا

ايستوادية والسياسية وايجتما ية ،واستقرار ا المجتمعت لتتلوؿ الػت دولػة متكاممػة البنيػاف

نسبياه دت رؽ يسيا والعالـ ،والت خنمػوذج تلتػذن بػ بقيػة دوؿ ػرؽ يسػيا وال ػرؽ ا وسػط
والعالـ ()16ا و مت الر ـ مف الطألرة ايستوادية الكبيرة بعد اللػرش العالميػة التانيػة وتطبيػؽ
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التقنيػػات الغربيػػة مػػت نلػػو واسػػن ،ظمػػت ا س ػرة خسػػاس التطػػور ايستوػػادن والمجتمعػػت،
دقبػػؿ قػػد ال مسػػينات ،كمػػا سبػػؿ اللػػرش ،كػػاف نوػػؼ سػػوة العمػػؿ تت ػ لؼ مػػف خد ػراد العائمػػة
الػػذيف يعممػػوف دػػت لقػػؿ العائمػػة دػػت الريػػؼ خو زورؽ العائمػػة خو دػػت متجػػر تػػابن العائمػػة ،خو
م ػغؿ وػػغير لمعائمػػة دػػت المدينػةا والػػزوج ػػو وػػالش العمػؿ ،و ػػكمت الزوجػػة سػػوة العمػػؿ
ديمجػػاؿ ا ػػتغالهاا ومنػػذ قػػد التمتينػػات ولتػػت ال مسػػينات ،كػػاف خكتػػر مػػف تمتػػت النس ػػا
الع ػػاممت ض ػػمف ػػذا الو ػػنؼ م ػػف العم ػػؿا والمػ ػرخة خس ػػاس الطبةةةةة المتوسةةةطة الةديمةةةة

لميابػػافا و كػػذا ظمػػت العائمػػة طيمػػة ال مسػػينات خسػػاس البيػػة الألعاليػػات ايجتما يػػة ،التػػت
خسيمت دا ؿ البيت خو معابد ال نتو خو المعابد البوذيةا دكانت الػويدات والػزواج والمػ تـ تػتـ

دت البيوت ،مت نلو تقميدن()17ا

ودػػت السػػتينات ،بػػدخ الوضػػن يتغيػػر مػػت نلػػو بػػيف ،وسمػػت الألجػػوة بػػيف المجتمعػػات
اللضرية والريأليةا وكاف ينت ػار تجربةة المشةاركة  "The Sharing Experienceدور
بارز دػت تلقيػؽ التغييػر ايجتمػا ت دػت م تمػؼ جوانػش الليػاةا دبػدخ التغييػر مػف يابػاف مػا

سبػػؿ اللػػرش الػػت خ ػػر مػػا بعػػد اللػػرش ،دلتػػت ػػاـ  ،1949كػػاف  %1دقػػط مػػف الطرسػػات
اليابانيػػة معبػػدةا ودػػت السػػبعينات ازدادت النسػػبة الػػت  %15ضػػمنها ل ػوالت  642كيمػػومت اهر
م ػػف الس ػػكؾ اللدي ػػدا وارتألع ػػت النس ػػبة ال ػػت  %46م ػػف الط ػػرؽ س ػػنة 1982ا وسم ػػؿ القط ػػار
السرين المسادة بيف طوكيو واوساكا مف تماف سا ات الت تمث سنة 1964ا وخطمػؽ مػت
ػػذا القطػػار دػػت اليابػػاف خسػػـ نكانسػػف  ،Shinkansenخن القطػػار دػػائؽ السػػر ةا اي اف

القطار لـ يكػف ػيئاه اديػاه ،اذ يػر اإللسػاس بالمسػادة بػيف الم اركػز اللضػرية الكبػر دػت
الياباف وخوبح رم اهز يألت ر ب اليابانيوف ،ويجعمهـ دت الودارة التكنولوجية()18ا

ومنذ ال مسينات ولتت السػبعينات ،خد التلػوؿ دػت الريػؼ الػت تقميػؿ الألجػوة بػيف

مسػتويات الليػػاة دػػت الريػؼ والمدينػػةا ولولػػت الهجػرة الواسػػعة الػػت المدينػة الريػػؼ الػػت سػػر

خ ػػباح اويػػةا ومسػػت البيروسراطيػػة والموسسػػات التجاريػػة ليػػاة اليابػػانييف الػػت درجػػة يػػر
مسػػبوسة ،وكػػاف لمبيروسراطيػػة اليابانيػػة واسػػتمرار ا دوف تػػد ؿ مػػف س ػوات ايلػػتمؿ والسػػمطة
دور بػػارز دػػت تجربػػة التلػػديث اليابانيػػة اللديتػػة والمعاو ػرة ،والنجػػاح دػػت سػػر ة
السياسػػية و
التكيػػؼ المذ مػػة مػػف مرلمػػة التػػدمير ال ػػامؿ ( ،)1952-1945الػػت المعج ػزة ايستوػػادية
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()1972-1952ا وخدت البيروسراطيػ ػػة اإلداريػ ػػة وايستوػ ػػادية دو اهر جو ري ػ ػاه دػ ػػت الت طػ ػػيط
ايستو ػػادن طوي ػػؿ ا م ػػد ،ال ػػذن يع ػػود الألض ػػؿ ديػ ػ ال ػػت (و ازرة التج ػػارة الدولي ػػة وايستو ػػاد

 ،)Mitiالت ػػت ض ػػمت ًن بػ ػاه مالي ػػة واستو ػػادية واداري ػػة م ػػف خدض ػػؿ الياب ػػانييف م ػػف ريج ػػت
الجامعػات اليابانيػػة وا جنبيػػةا ولتطػػور الن ػػش البيروسراطيػػة تػػاري طويػػؿ يمتػػد منػػذ النوػػؼ
التػػانت مػػف القػػرف التاسػػن

ػػرا ويمكػػف تقسػػيـ الن ػػش الػػت تمتػػة خسسػػاـ مكممػػة لبعضػػها :

الألئ ػػة ا ول ػػت ي تتج ػػاوز مس ػػيف

وػ ػاه م ػػف س ػػادة الألو ػػائؿ السياس ػػية المتنادس ػػة ،ول ػػاكـ

الموػ ػػرؼ المركػ ػػزن ،وروسػ ػػا مجػ ػػالس ال ػ ػػركات الكبػ ػػر  ،والألئػ ػػة التانيػ ػػة وتضػ ػػـ ()352
وػ ػاه م ػػف خ ض ػػا اللكوم ػػة والم ػػد ار الع ػػاميف ونضػ ػرائهـ ،ال ػػت جان ػػش لػ ػوالت

ػ ػريف

مميوني اهر مف الذيف يونألوف مف كبار خ نيا الياباف ،والألئة التالتة وضػمت القا ػدة الوسػطية

لمن ش القومية ،وابرز رجاؿ السياسة وا

مـ وايستواد وروسػا الجامعػات ومػد ار م اركػز

ا بلاث ،و كؿ وي سادة الطبقة المتوسطة()19ا

ومم ػػا س ػػا د م ػػت تن ػػامت دور البيروسراطي ػػة الياباني ػػة اس ػػتم ارريتها و ػػدـ تعرض ػػها

لمتغييػ ػػر خلقسػ ػػرن ،نػ ػػد تغييػ ػػر روسػ ػػا العمػ ػػؿ خو السياسػ ػػييف ،د سػ ػػهمت ػ ػػذل البيروسراطيػ ػػة
الوس ػػطت د ػػت مواو ػػمة التط ػػور و دم ػػة م ػػروع التل ػػديثا وت ػػـ تل ػػوؿ التعم ػػيـ م ػػف الجان ػػش

العس ػػكرن ال ػػت الم ػػدنت ،واتس ػػعت الموسس ػػات د ػػت المجتم ػػن الياب ػػانت ت ػػدريجياه بع ػػد الل ػػرشا
وخوػػبلت المست ػػألات مواسػػن امػػة لمػػويدات والوديػػاتا دألػػت ػػاـ  ،1950كػػاف  %80مػػف

الػػويدات يػػتـ دػػت البيػػوت ،دػػت لػػيف خوػػبلت النسػػبة 0ر%1ا وخ ػػذت وسػػائؿ الترديػ تتسػػن
وتقػػاـ ا

ػراس دػػت ييؼ الألنػػادؽ الألار ػػة ،التػػت خوػػبلت الطبقػػة المتوسػػطة ترتاد ػػا مػػت

نلو متكررا وخرتألن دد اليابانييف الذيف سادروا ػارج اليابػاف مػف  102222ػاـ ،1962
الت لوالت مميوف سنة  ،1972وخربعة ممييف اـ )02(1982ا

لدث تغير جو رن دت مجػاؿ التعمػيـ دػت قػدن ال مسػينات والسػتينات مػف القػرف

الع ػريف ،وخزداد معػػدؿ الػػد وؿ لممػػدارس العاليػػة مػػف  %52ػػاـ  ،1955الػػت  %80ػػاـ
 1972و  %94دػػت ػػاـ 1982ا والتلقػػت نسػػبة كبي ػرة مػػف الطمبػػة الػػت الجامعػػاتا دألػػت
اـ  ،1975د ؿ  %35مف ريجت المدارس العالية الػت الكميػات سػنوياه ،وتألوسػت النسػبة
مػػت البيػػة المجتمعػػات ا وربيػػة ،واستربػػت مػػف الوييػػات المتلػػدة ا مريكيػػةا واسػػتطا ت
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مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد ()15

العدد ()4

ايار ()0228

اللكومػػة تلقيػػؽ نػػوع مػػف المسػػاواة دػػت دػػرص التعمػػيـ ،ويسػػيما لمطبقػػة المتوسػػطةا اي اف
ػ ػ ػػروط مواو ػ ػ ػػمة التعم ػ ػ ػػيـ كان ػ ػ ػػت معق ػ ػ ػػدة ج ػ ػ ػػداه ،وخطم ػ ػ ػػؽ ميه ػ ػ ػػا جحةةةةةةةيم اقمتحةةةةةةةةان

 ، Examination Hellدمػػف خجػػؿ الػػد وؿ الػػت المػػدارس العاليػػة تػػـ الكميػػات الروػػينة،
كػػاف مػػت الطالػػش خجتيػػاز ايمتلػػافا وكػػاف الطػػمش يقضػػوف سػػا ات وسػػنوات طويمػػة مػػف

خج ػػؿ التهي ػػو لممتل ػػافا واذا خ ألقػ ػوا د ػػت اللو ػػوؿ م ػػت موس ػػن د ػػت مدرس ػػة الن ب ػػة ،دػ ػ نهـ
يقضػػوف سػػنة خ ػػر خو سػػنتيف لمد ارسػػة خكتػػر والملاولػػة تانيػػةا وخطمػػؽ مػػت ػػوي ال ػػباش،

العالقيف بػيف المػدارس العاليػة والجامعػة ،خسػـ رونػيف  ،Roninو ػو موػطمح خطمػؽ مػت

الساموراي الذين فةدوا أسياد م  ،دت العور الذن سبؽ التاري اللديث دت الياباف()01ا

لػػدث تلػػوؿ مهػػـ ي ػػر دػػت سػػمات المواسػػن الوظيأليػػة بعػػد اللػػرش العالميػػة التانيػػة،

دغالبيػػة العمػػاؿ خ ػػتغموا دػػت وظػػائؼ ػػارج خطػػار العائمػػةا وسمػػت نسػػبة مػػاؿ العائمػػة مػػف

التمتيف دت قد ال مسينات الت خسؿ مف النوػؼ دػت قػد السػتيناتا و ػذا التغيػر ختٍػر مػت
الرجػ ػػاؿ والنسػ ػػا

مػ ػػت لػ ػػد س ػ ػوا  ،دبػ ػػيف سػ ػػنتت  1962و  ،1972ارتألعػ ػػت نسػ ػػبة النسػ ػػا

العاممت ارج سطاع ا سرة مف )00( % 53-40ا

وكاف الت مت ف التمييز الطبقت ،وانت ار روح المساواة ،التغير اي ػر الػذن سػاد

بعد اللرش العالمية التانية دت لقؿ العمؿ ،وسار مت نلػو متػو ىاز مػن تغيػر نظػاـ التعمػيـا
دألػػت قػػدن السػػتينات والسػػبعينات ،كػػاف دبمػػوـ المػػدارس العاليػػة يلػػدد ا رضػػية خكتػػر مػػف
كون ػ امتيػػا از لمػػد وؿ الػػت لقػػؿ العمػػؿا وكػػاف التعمػػيـ والتػػدريش الجيػػداف نتيجػػة مػػف نتػػائت

التطػػور دػػت لقػػؿ العمػػؿا النتيجػػة ا

ػػر  ،كانػػت تضػػاوؿ الألجػػوة بػػيف العمػػاؿ والمػػوظأليف،

يسػيما بػيف الرجػاؿا ودػػت مػدة مػا سبػػؿ اللػرش نػدما كػاف المػػد ار اللاوػميف مػت درجػػات
جامعي ػػة والألني ػػيف اللاو ػػميف م ػػت دبم ػػوـ الم ػػدارس العالي ػػة ي ػػردوف م ػػت م ػػاؿ اإلنت ػػاج

اللاوميف مت التعميـ المتوسط ،كانػت التجربػة والألجػوة واسػعة بػيف ػذل الألئػاتا ودػت قػد

السػػبعينات ،تضػػا لت الألجػػوة مػػت نلػػو واسػػن بػػيف العمػػاؿ والمػػوظأليف دػػت المعردػػة والمهػػارة
()03ا

و م ػ ػػت نل ػ ػػو متػ ػ ػزامف ،ازدادت نس ػ ػػبة ال ػ ػػباش ي ػ ػػر المت ػ ػػزوجيف م ػ ػػف الجنس ػ ػػيف،

المس ػػتقميف د ػػت لي ػػاتهـ وال ػػذيف يعي ػػوف منأل ػػرديف ،م ػػف  %3ػػاـ  1955ال ػػت  %14ػػاـ
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1975ا وتض ػػا لت ا ػػداد ا س ػػر الجدي ػػدة م ػػف التم ػػث ال ػػت ال م ػػسا وختس ػػن نم ػػو الطبق ػػة
المتوسػػطة ودق ػاه لمقػػيـ الجديػػدة ،وازدادت معهػػا المجتمعػػات المدنيػػة دػػت طوكيػػو ،يوكو امػػا،
نا وي ػ ػػا وخوس ػ ػػاكا ،والم ػ ػػدف ا

ػ ػػر  ،وظه ػ ػػرت مجمع ػ ػػات س ػ ػػكنية وػ ػ ػرية د ػ ػػت الس ػ ػػتينات

والسػػبعينات والتمانينػػات ،لمػػت ملػػؿ لقػػوؿ الػػرز وال ضػػرا دػػتـ بنػػا ل ػوالت مميػػوف ولػػدة
سكنية مف سبؿ السمطات اللكومية()04ا

كذا بػدخت التلػويت مػت نلػو واسػن دػت نظػاـ الليػاة اليابانيػة ،اذ دوػمت ػرؼ
النػػوـ ػػف المطػػاب و ػػرؼ الطعػػاـ وايسػػتقباؿا واسػػت دمت الطػػاويت والك ارسػػت بػػديه مػػف

الجمػ ػػوس خرضػ ػػا ،ودق ػ ػاه لمتقاليػ ػػد اليابانيػ ػػةا وخوػ ػػبح ل طألػ ػػاؿ دػ ػػت الغالػ ػػش ػ ػػردهـ ال اوػ ػػة

المنألوػػمةا وكػػاف ايبػػا يعممػػوف بوسػػت كامػػؿ ،دػػت لػػيف كانػػت ا مهػػات يعممػػف بوظػػائؼ
ملددة الوست ،لمتألرغ لتربية ا طألاؿ ،الذيف كاف معدلهـ طألميف لكؿ خسرة تقريباه ()05ا

ومف الطبيعت اف يرادؽ ذلؾ تغيي اهر دت القيـ التت كانت سائدة سبؿ اللػرش العالميػة

التانيػػةا دألػػت النوػػؼ ا وؿ مػػف القػػرف الع ػريف ،كػػاف الػػزوج يتلػػوؿ بػػيف الطبقتػػيف العميػػا

والمتوسػػطة ودق ػاه لقيػػود ملػػددة ،مػػت الػػر ـ مػػف وجػػود لػػايت سميمػػة يػػتـ الػػزواج ديهػػا ودق ػاه

لمعمسػػات العاطأليػػة بػػيف الجنسػػيف ،بمعنػػت كسػػر القيػػود ايجتما يػػة ،والػػزواج ودق ػاه ي تيػػار

الطػرديف ،اي اف ػػذل اللػػايت كانػػت سميمػػة وملػػددةا ودػػت قػػد ال مسػػينات ،اسػػتمر الػػزواج
التقمي ػػدن ػػائعاه ب ػػيف الطبق ػػة المتوس ػػطة ويس ػػيما ب ػػيف الم ػػوظأليفا وك ػػاف ال طيب ػػاف يق ػػدماف
لبعض ػػهما مػ ػػف سبػ ػػؿ ا ػ ػػؿ وا سػ ػػارش وا وػ ػػدسا  ،خو منظمػ ػػيف ملتػ ػػرديف لمػ ػػزواجا ديمتقػ ػػت

ال طيبػػاف لم ػرات سميمػػة لرويػػة بعضػػهما ،خو كمػػا يطمػػؽ ميهػػا باليابانيػػة ( ،)Omiaiسبػػؿ اف
يقرر الطرداف اسامة لألؿ القرافا اي اف تقاليد المو د  datingخوػبلت ػائعة بػيف طػمش
الجامع ػػات والعم ػػاؿ ال ػػباش د ػػت تم ػػؾ الس ػػنوات ،وخو ػػبح المو ػػد يطم ػػؽ ميػ ػ د ػػت الياباني ػػة

 deetoمػ وذاه مػػف المغػػة اإلنكميزيػػةا وتػدريجياه ،وػػار الػػزواج ودقػاه لمعمسػػات العاطأليػػة بػػيف

الجنسيف ائعاها وتلػوؿ ذلػؾ الػت مقيػاس لتغيػر المألػا يـ دػت يابػاف مػا بعػد اللػرش العالميػة

التانية()06ا

لػػدث تلػػوؿ دػػت ليػػاة الريػػؼ ،لكنػ لػػـ يػػتـ تػػدميرل دػػت هػػد التلػػوؿ الكبيػػر ،اذ لػػـ

ي ت ػػؼ ػػدد كبي ػػر م ػػف الس ػػكاف م ػػف العوائ ػػؿ الريألي ػػة الت ػػت كان ػػت مم ػػت بالتموي ػػؿ ال ػػذاتتا
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وخستمر استيراد المنتجػات الغذائيػة مسػتق اهر دػت لقبػة مػا بعػد اللػرش ،مػت الػر ـ مػف دقػداف

ودورموز وزيػادة ػدد السػكاف مػف  73مميػوف نسػمة
ا
المستعمرات المنتجة لمغذا  ،متؿ كوريا

دػػت ػػاـ  1942الػػت  93مميػػوف نسػػمة دػػت ػػاـ  ،1962ويعػػز

ػػذا ايسػػتق ارر الػػت كألػػا ة

الز ار ػػة الياباني ػػة واإلو ػػمح الز ار ػػت ال ػػذن خ ط ػػت ل ػػاد اهز لمألمل ػػيف لمواو ػػمة العم ػػؿ بع ػػد
السماح لهـ بالتممؾ بسمسمة مػف اإلوػملات المغػايرة لمػا كػاف مألروضػاه مػيهـ مػف الطبقػة
ا رسػػتقراطية د ػػت لقبػػة م ػػا سب ػػؿ اللػػرشا ال ػػت جان ػػش ػػودة خ ػػداد كبيػ ػرة مػػف العم ػػاؿ ال ػػت

الريػػؼ ،واس ػت داـ التقنيػػات اللديتػػة والمبيػػدات الز ار يػػة ،ممػػا خد الػػت زيػػادة انتػػاج الػػرز،
واللب ػػوش بم ػػا نس ػػبت  %32د ػػت ا

تمتينات القرف الع ريف()07ا

ػ ػواـ ( )1962-1955م ػػا ت ػػـ خنتاجػ ػ د ػػت منتو ػػؼ

وظمت الطبقة المتوسطة القديمة كبيرة دت هد التلػوؿ الكبيػر ،بينمػا نمػت الطبقػة

المتوس ػػطة الجديػ ػدةا وك ػػادح خو ػػلاش المت ػػاجر والتج ػػار الو ػػغار لمػ ػ من ػػازلهـ بالبض ػػائن
ايس ػػتهمكية ،كم ػػا دع ػػؿ الموظأل ػػوف م ػػف خو ػػلاش ال ػػد ؿ ال ػػهرنا وك ػػاف طأل ػػالهـ دروػ ػاه
مت ػػابهة لمتعمػػيـ والػػد وؿ الػػت الجامعػػاتا ودػػت التعمػػيـ ،ظهػػر تنػػاسض مػػف نػػوع جديػػدا و ف

التعمػيـ العػػالت خوػػبح ػػائعاه ،تناسوػت الألجػػوة بػيف خولئػػؾ الػذيف لوػػموا مػػت تعمػػيـ خساسػػت
خو التا اي اف ناؾ تقسيمات جديدة ظهػرت بػيف المػدارس العميػا والكميػاتا دايمتلانػات
التت خ تمدت مت الكألا ة لموووؿ الت المدارس العميػا والكميػات ،والمسػاواة النسػبية لمتعمػيـ

ا ولػػت والمتوسػػط والعػػالت ،خوجػػدت منادسػػة كبي ػرة لملوػػوؿ مػػت التعمػػيـ العػػالت خكتػػر مػػف
السػػابؽا اي اف ػػذل المسػػاواة دػػت الألػػرص سػػارت جنب ػاه الػػت جنػػش مػػن الأل ػوارؽ دػػت النتػػائت،
مت نلو دردن و ػاـا دالمػدارس العميػا اللكوميػة دػت جميػن المػدف الكبػر طػورت سػمعتها

وجػ ػػدارتها بووػ ػػألها مػ ػػدارس اليػ ػػة المسػ ػػتو ا د ولئػ ػػؾ الػ ػػذيف اجتػ ػػازوا امتلانػ ػػات الػ ػػد وؿ
المطموبػػة لهػػذل المػػدارس كػػاف مػػيهـ اف يكػػادلوا لػػتمث سػػنوات يجتيػػاز ا تبػػارات الػػد وؿ

الت جامعات الن بػةا وطػورت مػدارس ميػا خ ػر سػمعة وػارمة م ػابهة بووػألها مػدارس
يسػتقباؿ ال ةاض

المتوسػط  Mediocre Over flowمػف خولئػؾ الػذيف ختبتػوا دا ميػة خو

نجالاه خسؿ دت امتلانات المعمومات()08ا
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ترت ػػش م ػػت ػ ػػذا التقس ػػيـ دػ ػػت لق ػػؿ التعم ػػيـ ،ت ػ ػ تيرات واس ػػعة مي ػ ػ ا دأل ػػت ضػ ػػو
التغييرات دت نظاـ التعميـ ،ازدادت مت نلػو واسػن سػمطة ايتلػادات العماليػة ،والسياسػات

اإلداريػػة الجديػػدة ،والمسػػاواة دػػت معاممػػة العمػػاؿ والمػػوظأليف دػػت ال ػػركات الكبي ػرةا لكػػف دػػت
الوست نألس  ،اتسعت الألػوارؽ بػيف خولئػؾ ا

ػ اص الػذيف لوػموا مػت دػرص – ربمػا ربػن

ال ػػت تم ػػث ال ػػعش العام ػػؿ – وبقي ػػة الس ػػكاف الع ػػامميفا وكان ػػت ا ج ػػور د ػػت مواس ػػن العم ػػؿ
الوػ ػػغيرة والمتوسػ ػػطة دػ ػػت السػ ػػتينات اسػ ػػؿ بمػ ػػا نسػ ػػبت  %62-52ممػ ػػا ددػ ػػن لمعػ ػػامميف دػ ػػت

ال ركات الكبر  ،وت ميف الوظيألة كاف اسؿ خيضاه مت نلو كبير()09ا

قػود مػا بعػد اللػرش كانػت

المهمػة مػت مػد
وربما اف اي تمدػات ايجتما يػة و
خكتر وضولاه دت مسػ لة العمسػات بػيف الجنسػيفا دعمػت سػبيؿ المتػاؿ ،تغيػرت الألػوارؽ سمػيمه
مػػت نلػػو مألػػاجا بػػيف العمػػاؿ مػػف النسػػا والرجػػاؿا وكانػػت الغالبيػػة العظمػػت مػػف العػػامميف

دت الونا ات التقيمة ،دت هد ما سبؿ اللرش العالمية التانية مف الرجػاؿ ،بينمػا كػاف تمتػت
العػػاممت يعممػػف دػػت وػػنا ة المنسػػوجاتا ودػػت خوائػػؿ قػػد ال مسػػينات ،كػػاف  %55مػػف

النسػػا يعممػػف دػػت موػػانن المنسػػوجات ،ودػػت ػػذل المس ػ لة ،بػػدخت الوػػنا ات ايلكترونيػػة
بالت ازيػػد ،دالتػػاجوا الػػت اييؼ مػػف النسػػا ال ػػاباتا دمنػػذ خواسػػط قػػد ال مسػػينات ولتػػت

الس ػػتينات ،خو ػػبلت النس ػػا د ػػت الو ػػنا ات التجميعي ػػة لمراديػ ػوات ت ػػـ التمألزيون ػػات ،رم ػػو اهز
الميػػة لممعج ػزة ايستوػػادية اليابانيػػة النا ػػئةا دكانػػت نسػػبة النسػػا العػػاممت دػػت وػػنا ة

المنسػػوجات خكتػػر مػػف النوػػؼ ،سمػػت الػػت  %18مػػف النسػػا العػػاممت دػػت التوػػنين ػػاـ
 ،1965اي اف سػػمات العػػاممت دػػت الوػػنا ات ايلكترونيػػة كانػػت سػػمات خولئػػؾ النسػػا
العاممت دت ونا ة المنسوجات دت السػنوات الماضػية :دضػمت النسػا الوػغيرات خكمػاؿ

الد ارس ػػة المتوس ػػطة ،وك ػ شػف يع ػ شػف د ػػت مس ػػاكف تابع ػػة لم ػػركة ،ويتم ػ ش
ػتعف بألوائ ػػد السياس ػػات
اإلدارية لمعهد الجديدا وكاف القانوف يألرض مت المرخة ترؾ العمؿ دت لالػة الػزواجا اي اف

العديػػد مػػف النسػػا تلػػديف ػػذا النػػوع مػػف التمييػػز الػػوظيألت ،جما ي ػاه و ػػف طريػػؽ الوسػػائؿ

القانوني ػ ػػةا ودػ ػ ػػت بدايػ ػ ػػة س ػ ػػنة  ،1966ات ػ ػ ػػذ س ػ ػ ػرار دػ ػ ػػت القض ػ ػػية الم ػ ػ ػػهور ضػ ػ ػػد ػ ػ ػػركة
 ،Sumitomo Cementاذ سشضت الملاكـ بلؽ النسا بايلتألاظ بالوظائؼ بعػد الػزواجا
مػن ذلػؾ ،ظمػػت المػرخة تعػػانت دػت ػػذا الجانػش ،اذ لػـ يكػػف خوػلاش العمػػؿ يألضػموف النسػػا
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العدد ()4

المتزوجػػات ،وات ػػذوا اج ػ ار ات متعػػددة لتقميػػؿ اي تمػػاد مػػت النسػػا المتزوجػػات خو الم ػواتت
ير بف بالزواج()32ا

كاف الديف اممه ًمهماه خيضاه دت لياة اليابانييف دػت لقبػة مػا بعػد اللػرش العالميػة
التانيةا دألت اللقبة التت سبقت اللػرش ،ا تمػدت الدولػة مػت الػديف خساسػاه يرتبػاط ال ػعش
اليابػػانت بنظام ػ السياسػػت وسيم ػ المجتمعيػػةا دمنػػذ سيػػاـ اللركػػة اإلوػػملية والتلػػديث دػػت
هػػد ميجػػت ،خوػػبلت الديانػػة ال ػػنتوية  ،)31(Shintoismو ػػت ديانػػة سديم ػة سػػبقت د ػػوؿ

الديانػ ػ ػػة البوذيػ ػ ػػة

()30

والألمسػ ػ ػػألة الكونألو يوسػ ػ ػػية

()33

الػ ػ ػػت اليابػ ػ ػػاف ،ا سػ ػ ػػاس ا يػ ػ ػػديولوجت

لإلمبراطورية اليابانية ،اذ خ طت ذل الديانة اإلمبراطور مكانػة مقدسػة خسػتمدت منػ الدولػة
وموسسػػاتها جميػػن السػػمطاتا وخنهػػت دسػػتور  1947ػػذل الوػػألة بجعم ػ السػػمطات مسػػتمدة

مف ال ػعش ،وبردػن الػديف مػف الدسػتور ،بليػث لػـ تكػف نػاؾ ديانػة رسػمية لمدولػة اليابانيػة،
م ػػن ا ط ػػا اللري ػػة لم ػػعش الياب ػػانت بممارس ػػة طقوسػ ػ وخ اردػ ػ ودقػ ػاه لم ػػديانات المتنو ػػة،
بطوائأله ػػا والس ػػماح لجمي ػػن ا سمي ػػات وا

ػ ػراؽ بممارس ػػة طقوس ػػهـ الديني ػػة بلري ػػة ،م ػػن من ػػن

الموسسػػة السياسػػية ،ممتمػػة بالسػػمطات التمتػػة  :التنأليذيػػة والت ػريعية والقضػػائية مػػف التػػد ؿ
ع ايضػاه ليػاة ال ػعش اليابػانت دػت لقبػة
دت المسائؿ الدينيػةا و كػذا ،دػ ف السػموؾ الػدينت ين شػو ي
م ػػا بع ػػد الل ػػرشا ومن ػػذ الق ػػرف التاس ػػن ػػر وخوائ ػػؿ الق ػػرف الع ػ ػريف ،وكج ػػز م ػػف لرك ػػات
اإلوػػمح دػػت اليابػػاف منػػذ النوػػؼ ا وؿ مػػف الق ػرف التاسػػن

ػػر ،دػػت خوا ػػر هػػد خس ػرة

توكوك ػػاوا ،والنو ػػؼ ا وؿ م ػػف الق ػػرف الع ػ ػريف ،ظه ػػرت العدي ػػد م ػػف الطوائ ػػؼ د ػػت اط ػػار
الديانتيف الكبيرتيف دت اليابػاف ،ال ػنتوية والبوذيػة ،و ارجهمػا ،ولػازت بعػض ػذل الطوائػؼ
مػت مميػيف مػف ا تبػاعا وخوسػن ػذل الطوائػؼ ػت سػوكا جاكػان  ،Soka Gakkaiالتػت

تعنت (مجتمن مؽ القيـ) Value Creation Societyا بدخت دػت خوا ػر قػد التمتينػات
كألػرع وػغير مػف طائألػة ني ػيريف البوذيػة  ،Nichiren Bubihist Sectونمػت وتطػورت
دػت ال مسػػينات وخ تنقهػا سػػبعة مميػيف دػػت السػتيناتا وظهػػرت ػدة طوائػػؼ جديػدة خ ػػر ،

ا تنؽ كؿ منها الممييف مف ا تباع دت لقبة مابعػد اللػرش ،وضػمتها ريس وكوسػان كػان
kai

kosai

 ،Risshoالتػ ػػت ػ ػػت دػ ػػرع مػ ػػف ني ػ ػػيريف  Nichirenايض ػ ػاه ،وتنريكيػ ػػو

Tenrikyoا و مت النقيض مف المعابد البوذية القائمة وايضرلة ال نتوية ،التػت التألظػت
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بػػوي

البيػػة ال ػػعش ،دػ ف ػػذل الطوائػػؼ الجديػػدة لققػػت الت ازمػاه خكتػػر تػ تي اهر ،سػوا دػػت خدا

الطقوس الدينية والومة خو الد ـ المالتا سػدمت ػذل الطوائػؼ الجديػدة ارلػة نموذجيػة دػت
ػػذا الع ػػالـ ،ونج ػػاة د ػػت اي ػ ػرةا وكان ػػت س ػػوكا جاك ػػان معرود ػػة بتلوله ػػا الع ػػدائتا وت ػػمؿ

ممارسػػة ػػعائر مػػت تمتػػيف دسيقػػة يومي ػاه مػػف الترتيػػؿ خمػػاـ المػػذبح البػػوذنا وو ػػدت ػػذل
الطائألػػة ،مػػف ػػمؿ ػػذل الممارسػػات بلػػؿ الم ػػكمت المبا ػرة ،س ػوا كانػػت استوػػادية خو

طائأليةا دبديه مف الشراء اآلنم والدفن فيما بعد  ،يسػتطين المػر ان يصةمي اآلنم ويةؤمن
فيما بعد ا بمعنت اف المر يمكف اف يومت بروح مف ال ػؾ ويػومف نػدما تتلقػؽ ا

مػاؿ

الوػػاللةا وبوػػألتها ػػبكة سويػػة مػػف المػػومنيف المػػد وميف ،سػػا دت ػػذل الديانػػة المتلػػوليف
الجػ ػ ػػدد إليجػ ػ ػػاد الوظػ ػ ػػائؼ خو الوػ ػ ػػداسة ،ولوػ ػ ػػؿ العديػ ػ ػػد مػ ػ ػػف الموػ ػ ػػميف مػ ػ ػػت خجابػ ػ ػػات

لم كمتهـ،مما خد الت ازد ار ذل الطائألة وتطور ا()34ا

واجهػت ا سميػػات العرسيػػة وايتنيػػة دػوارؽ مسػػتمرة دػػت لقبػػة مػا بعػػد اللػػرشا دهنػػاؾ
م ميػػونت كػػورن ػػاجروا الػػت اليابػػاف خو جمب ػوا بػػالقوة دػػت نهايػػة اللػػرشا ػػاد ػػالبيتهـ الػػت
كوريا ،اي خف لوالت  452222منهـ استقروا دت الياباف بنهاية ايلتمؿ ا مريكػتا دتغيػر
وضعهـ القانونت مف ر ايا اإلمب ارطػور اليابػانت الػت خجانػش مقيمػيفا دػالتألظوا بمجتمعػاتهـ

المغمقة و بكة اوة مف المدارس ال اوة ،اي انهػـ واجهػوا وػعوبات وتمييػز استوػادن،
لو ػػؿ القمي ػػؿ م ػػنهـ م ػػت د ػػرص لمن ػػدماج د ػػت المجتم ػػن مومػ ػاها وكان ػػت درو ػػهـ سميم ػػة
موماه،باسػػتتنا العمػػؿ دػػت المهػػف ال ػػاسة ،والوظػػائؼ سميمػػة ا جػػر متػػؿ العمػػؿ اليػػومت دػػت

مواسػػن البنػػا ()35ا و انػػت ايض ػاه خسميػػات خ ػػر مػػف الم ػػكمت نألسػػها ،و مػػت نلػػو ػػاص

الألرم ػػوزييف  ،Formosiansوالو ػػينييف وا وكين ػػاوييف ،ال ػػذيف ختهمػ ػوا بعممه ػػـ د ػػت الس ػػوؽ

الس ػػودا  ،مم ػػا ً ػػد ت ػػدمي اهر ل ستو ػػاد الياب ػػانتا ويب ػػدو اف الألقػ ػ ار م ػػف الياب ػػانييف والك ػػورييف
والألورموزييف والوينييف كانوا المتعامميف ا ساسييف دت السوؽ السػودا  ،دغالبيػة المتعػامميف
د ػػت الس ػػوؽ الس ػػودا ك ػػانوا م ػػف الطبق ػػات المس ػػلوسة الت ػػت لاول ػػت خف تس ػػوغ ممه ػػا لت ػػودير

متطمبات اللياة ل سر الألقيرةا و ذا ماوضل وبت دت رسالة خرسمها الػت وػليألة خسػا ت
 ،Asahiمتسػػائمه ػػف الفطةةأ فةةي العمة فةةي السةةوق السةةوداءم فأفيةةه يعم ة فةةي السةةوق

السوداءم مستية اً مةذ الثاةية أو الثالثة صباحاً متةةالً بين الةطارات المزدحمةةم لتحةيةق
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إربةةاح متواضةةعةم أعالةةة أمةةه وأربعةةة أط ةةا ()36ا و نػػدما ت ػػرج ػػذا الوػػبت مػػف المدرسػػة

المتوسطة سار مت نألس طريؽ خ ي ا و نػاؾ ا ػارات كتيػرة ػف خمتمػة ًمعبػرة ػف الم سػت
التت تعرضت لها ييؼ ا سر بعد اللرش العالميػة التانيػة وخدقػدتها ابسػط متطمبػات الليػاةا
وبطريق ػػة خو خ ػػر  ،دػ ػ ف الس ػػوؽ الس ػػودا والس ػػوؽ اللػ ػرة ،وس ػػوؽ الس ػػما الزرس ػػا تل ػػدت

الجمين لتلديد ايتجال الذن يسيروف دي ()37ا

ا سمية العرسية التانية ت البوراكوميف  ،Burakuminو ػو موػطمح يعنػت لرديػاه

القرون  ،Village Personوتسمت ايضاه بطائألػة اييتػا  ،Etaو ػت جما ػة مػف المنبػوذيف

ي كموف  %0مف مجموع السكافا وسد الغت التمييز الطبقت ضد ـ كمياه دػت هػد ميجػت،
اي ان ػ اسػػتمر لتػػت بعػػد سػػرفا دألػػت قػػدن ال مسػػينيات والسػػتينيات ،كػػاف الموظألػػوف دػػت

مكات ػػش التوظي ػػؼ االمرموس ػػة ي ػػدسقوف م ػػت نل ػػو دسي ػػؽ د ػػت تس ػػجيؿ اس ػػـ العائم ػػة لممتق ػػدميف

لموظػػائؼ إلبعػػاد البو اركػػوا وكػػاف ذلػػؾ سػػهمه يف البو اركػػوميف معػػروديف بق ػ ار ـ التقميديػػة خو

جيػ ػرانهـ ،واف نظ ػػاـ التس ػػجيؿ الع ػػائمت من ػػذ ه ػػد ميج ػػت س ػػدـ س ػػجمه رس ػػمياه له ػػذل ا و ػػوؿ
ايجتما يػةا وت ػكمت ( وػبة تلريػر البو اركػو) ، Buraku Liberation Leagueو ػت
مجمو ػػة س ػػكرية متطرد ػػة ،مارس ػػت ض ػػغطا سياس ػػت لمن ػػن اس ػػت داـ معموم ػػات التس ػػجيؿ
كوسػػيمة لمتمييػػز العرسػػتا واسػػتجابة لهػػذل الضػػغوط ،سامػػت اللكومػػة ب وػػملات دػػت خوا ػػر
قػ ػػد السػ ػػتينيات سيػ ػػدت د ػ ػػوؿ ا جنبػ ػػت الػ ػػت سػ ػػجؿ ائمػ ػػة ال ػ ػ صا اي اف العديػ ػػد مػ ػػف

الوك ػػايت ال او ػػة اس ػػتجابت ال ػػت التميي ػػز العرس ػػت بتو ػػنيؼ سػ ػوائـ ي ػػر رس ػػمية لعن ػػاويف
البوراكو ،وبػا وا ػذل القػوائـ الػت ال ػركات ال اوػةا و مػت الػر ـ مػف ػجش اللكومػة ػذا
التو ػػرؼ اي انه ػػا ل ػػـ تج ػػرمهـ سانونيػ ػاها ود ػػت خوا ػػر ق ػػد الس ػػبعينات ،و ػػدرت تم ػػاف سػ ػوائـ
منألومةا

()38

ولمواجهػػة ػػذا التمييػػز ،د مػػت ( وػػبة تلريػػر البو اركػػو) ػػكمه للركػػة اوػػملية

تد و الت ال ص لكن بالمساواة  ،دتلركوا لمألوز بمعاممة جما يػة لسػنة لمنػاطؽ البو اركػو
بالتمويػػؿ وم ػػارين البنػػا وتلسػػيف المػػدارسا ب ػرامت الػػد ـ ػػذل وػػدرت بت ػرين دػػت ػػاـ

 1969و ػػرؼ (بقػػانوف اإلجػ ار ات ال اوػػة بػػالبوراكو Buraku Special Measures

)Lawا وبمػػرور الوسػػت ،تلسػػف مسػػتو الليػػاة دػػت منػػاطؽ البو اركػػو واستػػرش مػػف مسػػتو
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المعجزة اليابانية  :التلديث دت الياباف بعد اللرش العالمية التانية والدروس المستألادة راسيا
دا ملمود بد الوالد ملمود  /والح لسف بد اهلل

ليػػاة المجتمػػن موم ػاها مػػن ذلػػؾ ،خسػػتمر التمييػػز ضػػد ـ،ووجد المقيمػػوف البو اركػػو ان ػ مػػف

الوعش جداه اللووؿ مت الوظائؼ ود وؿ لقؿ العمؿ()39ا
تحةيق اقستةرار والتغيير اقجتماعي

كان ػػت الدول ػػة الياباني ػػة والل ػػزش السياس ػػت الل ػػاكـ يعم ػػمف بانس ػػجاـ خل ػػد ما نل ػػو

اي ػ ػػر مػ ػػن الن بػ ػػة ايستوػ ػػادية ،لتقميػ ػػؿ التػ ػػوترات ايجتما يػ ػػة وتنظػ ػػيـ مميػ ػػات التغييػ ػػر

ايجتم ػ ػػا ت ،اذ ت ػ ػػودرت لمياب ػ ػػاف ػ ػػمؿ ه ػ ػػد ايل ػ ػػتمؿ ( ،)1950 -1945العدي ػ ػػد م ػ ػػف
ال

ويات الوطنية ،التت استطا ت الموازنة بيف موالح ال عش اليابانت العميػا وتوجهػات

القيادة العميا ا مريكيةا ومف ذل ال

وػيات التػت طػت البيػة هػد ايلػتمؿ والسػنوات

ا ولػت مػف هػد ايسػتقمؿ ػيغيرو يو ػيدا  ،)1967 -1878( Shigeru Yoshidaاذ

ت ػػولت رئاس ػػة ال ػػوز ار ( )1947 -1946و( ،)1955 -1949خن لم ػػدة س ػػبن س ػػنوات م ػػف
خوؿ تمػاف سػنوات ونوػؼ السػنة متواوػمة تقريبػاه()42ا وخ ػار يو ػيدا دػت مذك ارتػ ( ،)41الػت

مهمتػ ػ الو ػػعبة د ػػت بم ػػد م ػػدمر ،وك ػػاف الن ػػاس يع ػػانوف الألق ػػر والمجا ػػة ونقوػ ػاه د ػػت المػ ػواد

الغذائيػػةا المظػػا رات تم ػ ال ػوارع ،وال ػػيو يوف اليابػػانيوف يولبػػوف النػػاس ضػػد ايلػػتمؿ
ا مريكػػت والمتعػػاونيف مع ػ  ،يسػػيما بعػػد انتوػػار ال ػػيو ييف الوػػينييف والكػػورييف منػػذ ػػاـ

 ،1948الػػت جانػػش س ػ اررات س ػوات ايلػػتمؿ العميػػا بتنأليػػذ مميػػة تطهيػػر ػػامؿ لمػػف ػػدتهـ
مجرمػػت لػػرش مػػف جميػػن ادارات الدولػػة اليابانيػػةا وبمػػن ػػدد الملكػػوميف ديهػػا بػػالتطهير مػػا
يزيػػد مػػت مػػائتت خلػػؼ يابػػانتا ولمػػت س ػوات ايلػػتمؿ الموسسػػات ايستوػػادية والوػػنا ية
العممسة

ية مف د ـ ايتجا ات المعارضة لملتمؿا دكاف مػف الطبيعػت اف تتولػد لػد

اليابػػانييف نقمػػة ارمػػة ضػػد ايمػريكييف ،مػػن تنػػامت ال ػػعور القػػومت وال

الياباف واليابانييف()40ا

ػػية مػػت مسػػتقبؿ

لػػاوؿ يو ػػيدا مواجهػػة ػػذل الظػػروؼ بعػػد اج ػ ار الل ػوار مػػن ايم ػريكييف ،وتن ػػيط

ايستواد اليابانت ود ـ القطاع الونا ت إل ادة العماؿ الت دورة اإلنتػاج والعمػؿا واسػتغؿ
يو ػػيدا الم ػػد ال ػػيو ت الو ػػينت وتػ ػ تيرل م ػػت الياب ػػاف والل ػػرش الكوري ػػة ()1953- 1952
إلجبار ايمريكييف مت ت أليؼ اإلج ار ات اينتقامية ضد اليابػانييف الػذيف وػنألوا كمجرمػت
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لػػرش ،ودوػػموا مػػف العمػػؿ مػػف مجمػػوع ( )022خلػػؼ ( )32خلػػؼ دقػػط ،وتػػـ ت أليػػؼ ػػدد
ال ركات ايستوادية التت ونألت ك ركات تجاريػة التكاريػة مػف ( )310ػركة الػت ()18
ػػركة دقػػطا وبلمػػوؿ ػػاـ  ،1950وبنهايػػة ايلػػتمؿ ا مريكػػت ،اسػػتعاد ايستوػػاد اليابػػانت
اديت ػ  ،وخ يػػدت الكتيػػر مػػف الموسسػػات ايستوػػادية السػػابقة ب سػػمائها خو ب ػ ر جديػػدةا
واس ػػتغؿ الياب ػػانيوف الل ػػرش الكوري ػػة لتغيي ػػر ممي ػػة التطهي ػػر من ػػذ ػػاـ  1951د ػػت ال ػػنص

والممارسة معاه ،وخوسألوا تنأليذ س اررات التطهير()43ا

وممػػا يلسػػش ليو ػػيدا ايض ػاه دػػت ػػذل اللقبػػة التاري يػػة المعقػػدة ،ردض ػ ايسػػتجابة

لمسػػمطات ا مريكيػػة ب ػػرؽ المػػادة التاسػػعة مػػف الدسػػتور اليابػػانت،التت لرمػػت مػػت اليابػػاف
التسػػمح والم ػػاركة العسػػكرية ػػارج خ ارضػػيها ،ممػػا خسػػهـ دػػت اسػػتمرار الر ػػا ايستوػػادن
واإلدػػادة مػػف ػػذل اللػػرش لتن ػػيط جمػػة ايستوػػاد اليابػػانت ،للاجػػة الق ػوات ا مريكيػػة الػػت

الػػد ـ اليابػػانتا ورخت الكتيػػر م ػػف القػػو السياسػػية اف ػػذل المعا ػػدة مقيػػدة يني ػاه لمستو ػػاد

اليابػػانت ،لكنهػػا مسػػيئة جػػداه لوػػورة اليابػػاف خمػػاـ ػػعبها ودػػت نظػػر ال ػػعوش ا

ػػر ()44ا

و ك ػػذا نج ػػح يو ػػيدا د ػػت تلقي ػػؽ المو ػػالح العمي ػػا لم ػػعش الياب ػػانت ،معتم ػػداه م ػػت لنكتػ ػ

السياسػػية و مسات ػ اييجابيػػة مػػن ال ػػعش واإلمب ارطػػور والق ػوات ا مريكيػػة الملتمػػة وسياداتهػػا

السياسية دت يف والدا

وض ػػعت بػ ػرامت ولم ػػمت دي ػػدة لتنظ ػػيـ المجتم ػػن ،س ػػارت م ػػت نل ػػو متػ ػو ىاز م ػػن

التط ػػور ايستو ػػادنا دعم ػػت س ػػبيؿ المت ػػاؿ ،وال ػػت جان ػػش ا ػػادة بن ػػا جيتػ ػوات البو ارك ػػوميف،
ودػػرت سياسػػة اإلسػػكاف اللكوميػػة (كمػػا دػػت الوييػػات المتلػػدة ا مريكيػػة) مسػػاكف من ألضػػة
الكمألػػة لعوائػػؿ الطبقػػة الوسػػطتا وخسسػػت اللكومػػة ػػركة امػػة لبنػػا

ػػدد واسػػن مػػف المةةدن

الحديثةةةة ذات المس ػػتو الع ػػالتا دأل ػػت خوائ ػػؿ الس ػػبعينيات ،ػػيدت ػػركة اإلس ػػكاف العام ػػة
ل ػوالت مميػػونت ولػػدة سػػكنية ،بضػػمنها ػػققا ومسػػاكف لمع ػزاشا وسػػدـ خد ػراد الطبقػػة الوسػػطت

لملووؿ مت ذل المساكف ب ػداد كبيػرة وا تيػروا بطريقػة القر ػة  -خليانػا  122الػت -1
لملووؿ مت مساكف سميمة الكمألة والممولة مف اللكومةا و جعت الدولة المواطف اليابػانت
مت ايد ار ،اذ د نت و ازرة الماليػة طػة واسػعة لت ػجين ايد ػار دػت قػد ال مسػينياتا

د سسػػت تلالألػػات سويػػة مػػن المنظمػػات النسػػائية وركػػزت وسػػائؿ اإلسنػػاع مػػت ربػػات البيػػوت

381

المعجزة اليابانية  :التلديث دت الياباف بعد اللرش العالمية التانية والدروس المستألادة راسيا
دا ملمود بد الوالد ملمود  /والح لسف بد اهلل

الم ػواتت اد ػػرف مػػت نلػػو متػػالت خم ػواي لملوػػوؿ مػػت المسػػاكفا ودػػت السػػتينات ،اد ػػرت
العوائػػؿ اليابانيػػة مػػا معدل ػ  %15مػػف د مهػػا لملوػػوؿ مػػت المسػػاكف وت ػػكؿ ػػذل النسػػبة

مع ػػديه اليػ ػاه د ػػت الع ػػالـ ،و ػػت خ م ػػت نس ػػبة م ػػف ايد ػػار د ػػت م ػػا سب ػػؿ الل ػػرشا وكان ػػت
الموارؼ اليابانية سادرة مت استتمار ذل ا مواؿ دت ايستواد المزد ر()45ا

وظهػػرت المكاتػػش ايست ػػارية والتعميميػػة التػػت سػػدمت النوػػائح وايست ػػارات ب ػ ف
سوؽ العمؿ والتعميـ المطمػوش ،وخد ا

ػمـ دو اهر مهمػاه دػت التػرويت لهػذل ا دكػارا وسامػت

موسسات الدولة القوميػة وو ازرة التعمػيـ بتجديػد المنػا ت التعميميػة لتعزيػز رويػة الجنسػيف الػت

العائمػػة المتاليػػة وليػػاة العمػػؿا وكانػػت النسػػبة ا كبػػر دػػت المػػدارس المتوسػػطة والعاليػػة مػػف

الألتيات ،لدراسة مقررات ايستواد المنزلت والوػلة ،اذ تعمم شػف مهػارات الزوجػات وا مهػات

الواللاتا ودػت لقػؿ التعمػيـ العػالت دػت هػد التطػور الكبيػر ،كػاف  %92مػف الطمبػة دػت
الكميات ذات السنتيف مف النسا  ،دت ووف دت موضو ات مناسبة لممػرخة ،متػؿ ايستوػاد
المنزلت ،التعمػيـ وا دش ،دػت لػيف كػاف  4/3الطػمش دػت الكميػات ذات ا ربػن سػنوات مػف

الرجاؿا وت ووت الغالبية العظمت مف وي دت موـ الهندسة والعموـ ايجتما ية()46ا

طب ػػؽ نظ ػػاـ اللماي ػػة ايجتما ي ػػة الموس ػػعة من ػػذ ال مس ػػينات وطيم ػػة السػ ػػبعينات،

للماية العوائؿ النا ئة التت تعتمد دػت د مهػا مػت الػزوجا وتػـ اسػتتنا العوائػؿ ذات الػد ؿ
الػ ػػذن يقػ ػػؿ ػ ػػف

ػ ػرة ييؼ دوير مػ ػػف الض ػ ػريبة ،اي اف الػ ػػد ؿ ا

مػ ػػت كػ ػػاف يتعػ ػػرض

لمض ػريبة ،ممػػا ددػػن النسػػا المتزوجػػات لتػػرؾ العمػػؿ والت مػػت ػػف العمػػؿ الجزئػػتا وظهػػرت
العديد مف المنظمػات النسػائية لت ػجين النسػا

مػت العمػؿ دػت المنػزؿ واي تمػاـ با طألػاؿ،

متػػؿ (لركػػة الليػػاة الجديػػدة  )New life Movementالتػػت بػػدخت ن ػػاطها دػػت القريػػةا
تركزت ن اطات ذل اللركة دت لممت تطو ية دت لقبة ما سبؿ اللػرش وختنائهػا لتلسػيف

اللياة اليومية ،واسػتهددت دػت البدايػة المػرخة اللضػرية دػت

ػرينات القػرف الع ػريف ومػدت

ن اطاتها الت القر دت التمتيناتا تركز ا تمامها مت توميـ المطب واإلتػمؼ الوػلت
ل وس ػػاخا وخو ػػدرت اللرك ػػة ك ارس ػػات وخسام ػػت ملاضػ ػرات وييؼ م ػػف مجمو ػػات الد ارس ػػة
الملمية لتطوير الممارسات الولية (لمايػة الطعػاـ مػف الل ػرات والػت مص مػف ا زبػاؿ)،
وتو ػػميـ المط ػػب (اد ػػاؿ خكب ػػر س ػػدر م ػػف الض ػػو لممط ػػاب ) ،ولس ػػابات البي ػػت (ايلتأل ػػاظ
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بس ػػجمت دسيق ػػة)ا و م ػػؿ البيروسراطيػ ػػوف د ػػت ػػذا ايتجػ ػػال د ػػت و ازرات الز ار ػػة ،ايزد ػ ػػار
والتعميـ من المنظمػات النسػائية دػت خنلػا الػبمد لتقػديـ رويػتهـ ب ػ ف التةةوير والتلػديث

لليػاة العائمػػةا ومنػػذ بدايػػة ػػاـ  ،1955مػػوؿ مكتػػش رئػػيس الػػوز ار رابطػػة لتنسػػيؽ ن ػػاطات
اللي ػػاة الجدي ػػدة New lifeا ود ػػت ق ػػدن ال مس ػػينات والس ػػتينات ،ك ػػاف ن ػػاؾ خكت ػػر م ػػف
مس ػػيف ػػركة ب ػػارزة ،يعم ػػؿ ديهػ ػا خكت ػػر م ػػف ممي ػػوف موظ ػػؼ ،يلرك ػػوف مجمو ػػات اللي ػػاة

الجديدة لزوجات العماؿ( ،)47وكانت الألكرة سد تركزت ،كما خ ار مػدير خدػراد خلػد

اللديد :

ػركات

ان الحياة في البيت ي مة م لحياة اليوم الثاةي [في العم ].
فربة البيت تتولال مبدضياً مسؤولية حياة البيتم وةستطين الةو ان
الزوج يأفذ الراحة ويستعيد حيويته تحت أدارتها .و كذام ةرغب

بتطوير ربات البيوت المواتي يؤدين ذا الدور ويضعن وفةاً لذلا
أساس البيت السعيد والبهيجم والمجتمن السعيدم وفوق ذلام
مكان العم البهيج والسعيد ()48ا

وكان ػػت السػ ػػيطرة مػ ػػت المواليػ ػػد الجػ ػػدد واي تم ػػاـ ا كبػ ػػر بب ػ ػرامت الليػ ػػاة الجديػ ػػدة
لملكومػػة ،اذ ا تقػػد البيروسراطيػػوف وسػػادة العمػػؿ دػػت ا يػػاـ ا ولػػت لمػػا بعػػد اللػػرش العالميػػة
التانية اف زيادة دد السكاف سوؼ يقضػت لرديػاه مػت المكاسػش ايستوػادية للقبػة النقا ػة
لمػػا بعػػد اللػػرشا واسػػتجابة لػػذلؾ ،تمػػت الموادقػػة مػػت اإلجهػػاض سػػنة 1948ا دألػػت ذروة

خوا ر مسينات القرف الع ريف ،تـ خنجاز مميػوف لالػة اجهػاض سػنوياها وردػض العديػد مػف
النػػاس ػػذا التوظيػػؼ لإلجهػػاض ك سػػموش لمسػػيطرة مػػت الػػويداتا وردػػض ي ػػروف سػػباش

خ مسيةا وخ تـ ي روف بالم اطر الولية ير الضػرورية مػت ليػاة المػرخةا و كػذا يتضػح
خنػ لػػيس جميػػن ا سػػاليش التػػت اسػػت دمتها اليابػػاف مناسػػبة لممجتمعػػات العربيػػة واإلسػػمميةا
دأليم ػػا ي ػػص اإلجه ػػاض ،كان ػػت الياب ػػاف س ػػد طبق ػػت خس ػػاليش المجتمع ػػات ال خرس ػػمالية الت ػػت

ابتعدت ف القيـ ا

مسية دت بعض اللايتا من ذلؾ ،لـ يكف المجتمػن اليابػانت م ػجعاه

لجميػ ػػن ا سػ ػػاليش المسػ ػػت دمة لكومي ػ ػاه ومجتمعي ػ ػاه،اذ ردػ ػػض ودق ػ ػاه لقيم ػ ػ الجديػ ػػدة لمليػ ػػاة
اإلجهاض ،الذن كاف خداة مرلمية لملألاظ مت مكاسش المعجزة ايستوادية ه وستياه ()49ا
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ودػ ػػت قػ ػػدن الع ػ ػرينات والتمتينػ ػػات ،خدت التناسضػ ػػات ايجتما يػ ػػة بػ ػػيف مػ ػػالكت
ا ارضػػت والمس ػػت جريف ،ا

نيػػا والألق ار ،المدين ػػة والريػػؼ ،ال ػػت د ػػوؿ الياب ػػاف الػػت كارتػػة

اللػػرشا لكػػف دػػت هػػد النمػػو الكبيػػر لمػػا بعػػد اللػػرش العالميػػة التانيػػة ،ختبتػػت التناسضػػات
ايجتما يػ ػػة القديمػ ػػة والجديػ ػػدة خنهػ ػػا خسػ ػػؿ تألج ػ ػ اهرا وخد ا

ػ ػػمـ دو اهر جو ري ػ ػاه دػ ػػت التػ ػػاري

ايجتما ت لما بعد اللرش بالترويت لهذا ال ػعور (بتجربػة الم ػاركة) بػيف جميػن اليابػانييفا

لـ يكف ػذا الػدور جديػداه ،دوػنا ة ن ػر الكتػش والوػلؼ منػذ خوا ػر القػرف التاسػن
تػػـ ن ػرات ا

ػر،

بػػار،وا دمـ السػػينمائية واإلذا ػػة منػػذ الع ػرينيات ،زودت ال ػػعش بجلسػػاس

اينتما الت مجتمػن م ػترؾا دػا

مـ الػذن سػيطرت ميػ اللكومػة دػت التمتينػات ولقبػة

اللػػرش -ودػػت ظػػؿ ايلػػتمؿ ا مريكػػت لػػدد المهمػػات الوطنيػػة بالتجنيػػد لملػػرش ومػػف تػػـ

ممارسػػة الديمقراطيػػةا و مػػت الػػر ـ مػػف اف خ ػػكاؿ اإل ػػمـ خوػػبلت خكتػػر تنو ػاه دػػت هػػد

النمو الكبير ،كانت وور الشعب الياباةي التػت ن ػر ا ا

باي تماـ()52ا

ػمـ متاليػة مػت نلػو جػدير

ازد رت ونا ة الن ػر ،وووػؿ اوػدار المجػمت دػت ػاـ  1962الػت (5ر)11

مميوف نس ة خسبو ياا وووؿ دد نس الولؼ يومياه الت ( )04مميوف وػليألةا ووػدر

دػػت تمػػؾ السػػنة ل ػوالت ( )04خلػػؼ ن ػواف جديػػد ،بيػػن منهػػا ( )05مميػػوف كتػػاشا وودق ػاه لهػػذل

اإلجػ ػ ار ات ،ك ػػاف الجمه ػػور الياب ػػانت ا كت ػػر ط ػ ػاه لمقػ ػ ار ة د ػػت الع ػػالـ ،وك ػػاف لمتمأل ػػاز دورل

الكبير ايضاها دبدخت بكة ( اربطػة اإلذا ػة اليابانيػة) Nippon Hoso Kyokaiبالبػث دػت

خوائػػؿ ػػاـ  ،1953وخوػػبح لمتمألػػاز لضػػو اهر دائم ػاه دػػت الليػػاة اليابانيػػة منػػذ قػػد السػػتيناتا
وخ ػػارت اسػػتطم ات ال ػرخن خف معػػدؿ الم ػػا دة لمتمألػػاز كانػػت (5ا )0سػػا ة يومي ػاها وخسػػهـ

خ

مـ دت ابراز لياة الطبقة الوسطت ،والعوائؿ اليابانية اللضرية المتعممة كتجربػة متاليػة

لجميػػن ال ػػعش اليابػػانتا وكانػػت ا دػػمـ وم ػواد ا

ػػمـ سػػد جسػػدت مألػػا يـ الليػػاة الجديػػدة،

التت خلهبت لماس و ياؿ ال عش اليابػانت ،يسػيما جيػؿ ال ػباشا دقػدـ المسمسػؿ الكػارتونت

( )Sazae-Sanوػورة لػنمط الليػاة الجديػدة دػت هػد المعجػزة اليابانيػة  :دايبػا م ػغولوف
دػت العمػؿ دػت مكػػاتبهـ ويتوسألػوف لم ػرش سبػؿ ػػودتهـ لمبيػوت ،وا مهػات م ػغويت بالبيػػت

لمط ػػب واي تم ػػاـ بالبي ػػت وا طأل ػػاؿ ود ارس ػػتهـ( ،)51وودقػ ػاه ل ػػذلؾ ،خو ػػبلت الياب ػػاف برويته ػػا
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الجديػػدة مندمجػػة دػػت السػػتينات والسػػبعينات مػػن المجتمعػػات العالميػػةا و ٍبػػرت تمػػؾ المرلمػػة
الجديدة ػف نألسػها دػت معػرض اوسػاكا ػاـ  1972وخولمبيػاد ػتا 1970ا لكػف خوؿ ػذل
اإل ارات ف التلوؿ دت الياباف وخكتر ا خ مية كػاف (خولمبيػاد الوػيؼ التػامف
قد دت طوكيو اـ )50(1964ا

ػر) الػذن

وخسػػهمت اإل منػػات دػػت تعزيػػز مألهػػوـ الشةةعب اليابةةاةي الػػذن ي ػػارؾ دػػت الع ػالـ
اجتما ي ػاه وتقاديػ ػاها وارتألع ػػت وائػػد ػػذل الو ػػنا ة الػػت تس ػػن مػ ػرات ػػف ق ػػد ال مس ػػيناتا
وخو ػػبح التمأل ػػاز واإلذا ػػة والو ػػلؼ مروج ػػت الحيةةةاة الجديةةةدة السةةةاطعة لمعه ػػد الل ػػديث،
و ػػجعوا المسػ ػػتهمكيف م ػػت استنػ ػػا منتجػ ػػات المو ػػانن اليابانيػ ػػة ،ود ػػت مقػ ػػدمتها المنتجػ ػػات

اإللكترونيػػةا ودػػت السػػبعينات ،ػػممت التقادػػة التجاريػػة – ايسػػتهمكية( ،التػػت ظهػػرت دػػت
خوائؿ القرف الع ريف) ،لسكاف المدف مف الطبقة المتوسطة ،البية ال عش اليابػاف ،ولػـ يعػد
المجتم ػػن الياب ػػانت المك ػػاف ال ػػذن تعم ػػؿ ديػ ػ ا

مبي ػػة إلرض ػػا متطمب ػػات الغ ػػذا والممب ػػس

والسػػكفا دان ألضػػت نسػػبة مػػا ووػػت ميزانيػػات المنػػازؿ لمطعػػاـ مػػف النوػػؼ دػػت خوائػػؿ
ال مسػػينيات الػػت خسػػؿ مػػف الربػػن دػػت خوا ػػر قػػد السػػبعيناتا و ػػذا يعنػػت اكتمػػاؿ متطمبػػات

الردا ية ايستوادية ،وتلقيؽ دائض مف الميزانية العائمية ،التت تعدت متطمبات الليػاة الػت

اي تمػ ػ ػػاـ بالجوانػ ػ ػػش التقاديػ ػ ػػة والألكريػ ػ ػػة والترديهيػ ػ ػػة والسػ ػ ػػيالية ،ودق ػ ػ ػاه لمزاجيػ ػ ػػات العوائػ ػ ػػؿ

وا تماماتها()53ا

ودػ ػػت المتطمبػ ػػات ا ساسػ ػػية لممجتمػ ػػن اليابػ ػػانت لػ ػػدث تلػ ػػوؿ خيضػ ػػا مػ ػػف ال ػ ػػعار

اإلمب ارط ػػورن المق ػػدس التمت ػػت (الجػ ػوا ر ،الم اري ػػا والس ػػيؼ) ال ػػت ال ػػعار المق ػػدس التمت ػػت
الجديد لملياة الجديػدة (التمألػاز ا سػود وا بػيض ،الغسػالة الكهربائيػة والتمجػة)ا دألػت خواسػط

ستينات القرف الع ريف ،خمتمؾ  %92مف ال ػعش ػذل البضػائنا تػـ بػدخ المراسبػوف يتلػدتوف
ػػف الشةةعار الجديةةةد الثالثةةي  ،الػػذن خ ػػارالت (السػػت التمتػػت) ( : )Three Csالسػػيارة

 ،Carمكيؼ الهػوا  Coolerوالتمألػاز الممػوف )54(Color TV.ا د وػبلت البيػة ال ػعش
سادرة مت اف تلوؿ مت رموز اللياة اللديتة المثاليةة بػامتمؾ ػذل البضػائن ،خو مػت
ا سؿ العمؿ وا مػؿ باللوػوؿ مػت متطمبػات ػذل الليػاة نألسػهـ خو طألػالهـ ،د وػبلت

الغالبية الواسعة لم عش دت الياباف ت ٍ ص نألسها ب نهػا جػز مػف مجتمػن الطبقػة الوسػطتا

385

المعجزة اليابانية  :التلديث دت الياباف بعد اللرش العالمية التانية والدروس المستألادة راسيا
دا ملمود بد الوالد ملمود  /والح لسف بد اهلل

ػػذا التل ػػوؿ د ػػت ال ػػو ت ايجتم ػػا ت خنعك ػػس د ػػت المس ػػولات ا جتما ي ػػة الت ػػت ب ػػدخت د ػػت
مسينات القرف الع ػريف ،وسػد خظهػرت ايرتألػاع اللػاد دػت نسػبة النػاس الػذيف ػعروا بػ نهـ
ينتسػػبوف الػػت خن مػػف المسػػتويات العميػػا ،المتوسػػطة والػػدنيا لمطبةةةة الوسةةطال ا دألػػت خواسػػط

السػػبعينات ،ارتألعػػت النسػػبة الػػت  %75دػػت مسػػح اجتمػػا ت رسػػمتا ػػذل الطبقػػة الوسػػطت
تجاوزت  %92دت استبيانات خ ر  ،وبضمنها استبيانات مكتش رئيس الوز ار ()55ا

مػ ػػن ذلػ ػػؾ ،انتقػ ػػد مألكػ ػػرو اليمػ ػػيف واليسػ ػػار بعػ ػػض سػ ػػمبيات العهػ ػػد الجديػ ػػد الماديػ ػػة

وايس ػػتهمكية الت ػػت س ػػادت الق ػػيـ السياس ػػية ،سػ ػوا خولئ ػػؾ المناوػ ػريف لمقومي ػػة الجدي ػػدة خو
ال خرس ػػمالية المونس ػػنةا واللادت ػػة المبكػ ػرة الت ػػت تمق ػػت ض ػػو اه م ػػت الج ػػداؿ ب ػ ػ ف التغييػ ػرات
التقادية لسنوات ما بعد اللػرش العالميػة التانيػة ،ػو لألػؿ الػزواج الممكػت لسػنة 1959ا دقػد
وور تعقيدات ايتجا ات المتعارضة لمنقد وايلتألػاؿ دػت التغييػر ايجتمػا ت دػت لقبػة مػا

بع ػ ػػد الل ػ ػػرش ،ومم ػ ػػا يو ػ ػػر ػ ػػذل المرلم ػ ػػة زواج ا مي ػ ػػر (اكيهيت ػ ػػو - 1933()Akihito
) ولػ ػػت العهػ ػػد ينػ ػػذاؾ ،وامب ارطػ ػػور اليابػ ػػاف (-1989

) مػ ػػف دتػ ػػاة مػ ػػف ػ ػػارج الطبقػ ػػة

ا رستقراطية ،ػت ( ػودا ميت ػيكو - 1934( (Shoda Michiko
ونا ت ترن ،اي ان مف طبقة العواـا خد

) ،و ػت ابنػة

ذا الزواج الت ا عاؿ لمػاس ال ػعش اليابػانت

وزيػػادة تألاول ػ بمسػػح يتػػار الهزيمػػةا وكمػػا خ ػػارت وسػػائؿ ا

ػػمـ ينػػذاؾ د ػ ف ػػذا الػػزواج

مو ر لنموذج جديد بعد اللرش العالمية التانيػة وتوسػين ايتوػاؿ بػيف العائمػة اإلمبراطوريػة

الموػػغرة و ائمػػة ال ػػعش الكبي ػرة ،اذ انتقػػد اليسػػار زواج ميتشةةيكو Mitchiko boom
كنػػذير ػوـ لتبجيػػؿ العػػرش ااي اف اي ػريف رلب ػوا بهػػذا الػػزواج بووػػأل مو ػ اهر وػػلياه

لة ةةةةةام اأمبراطةةةةةور الجمةةةةةا يري الةةةةةذي أصةةةةةبح ديمةراطيةةةةةا ا و ػ ػػددوا م ػ ػػت اف البي ػ ػػت
اإلمبراطورن سد خوبح ايف ذا ت تير مبهت خكتر مف كون م يألاه خو مر باه()56ا
بػػدخت معػػالـ المعج ػزة ايستوػػادية اليابانيػػة

The Japanese Economic

 miracleتتضػػح دػػت السػػتينات ،لتتلػػوؿ اليابػػاف الػػت مػػمؽ استوػػادن منػػادس لموييػػات
المتلدة ا مريكيةا وكانت استضادة الياباف لدورة ا لعاش ا ولمبية دػت ػاـ  1964مو ػ اهر
ذا مغ ػػز لتعمي ػػؽ مأله ػػوـ المواطن ػػة وس ػػيادة الدول ػػة والتعم ػػيـ الل ػػديث ،اذ اس ػػتتمرت وس ػػائؿ

ا

ػػمـ ػػذل المناسػػبة لت ػػير لالػػة مػػف ايسػػتقرار السياسػػت وايستوػػادن وايجتمػػا ت دػػت
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المجتمػػن اليابػػانت ،واسػػتتمرت الدولػػة متػػؿ تمػػؾ المناسػػبة لت كيػػد الهويػػة الوطنيػػة وايسػػتقرار
ايجتم ػػا تا ك ػػاف خولمبي ػػاد و ػػيؼ طوكي ػػو الت ػػامف

ػػر ل ػػدتاه لق ػػؽ نت ػػائت م ػػوترة لمأله ػػوـ

المواطنػػة وتعميػػؽ الولػػدة الوطنيػػة الػػت اللػػد الػػذن دػػاؽ دي ػ التوسعػػاتا واسػػتتمرت اللكومػػة
المناسبة لمجمو ػة مػف لمػمت اإلوػمح ايجتمػا ت ،دػد ت خوػلاش المتػاجر والعػامميف
الت اظهار وورة م رسة لميابػاف خمػاـ العػالـا واسػتغمت و ازرة التعمػيـ المناسػبة خيضػاه لتوسػين

مألهػ ػػوـ الوطةيةةةةة  ، Patriotismوزيػ ػػادة التػ ػػرويت لمألهػ ػػوـ التعمةةةةيم األفالقةةةةي خو دورات
المجتمن المدةي دت المدارساونظػر ا

ػمـ والتمألػاز مػت نلػو ػاص ،الػت ػذا اللػدث

ب ن ػ ذا تةةةأثير ثةةةافي بةةةارز ا ودػػاز المنت ػػش اليابػػانت بالميداليػػة الذ بيػػة ،وخوػػبح خد ػرادل
أبطاقً وطةيين ا وخدادت الياباف مف المناسبة يدتتاح العديد مف الم ارين ،متػؿ القطػار الػت
خوساكا و بكة ال طوط السريعة ،مما خلهش وسػائؿ ا

ػمـ لملػديث ػف المجةد الةوطةي

دت المجايت ايستوادية والتقنية والرياضية والتقاديةا
من ذلؾ كاف لممعجزة اليابانية بعض التدا يات ايجتما ية ،دمـ يكف كػؿ ال ػعش
الياب ػػانت مومن ػػا ب ػػالتغيير ودق ػػا لمنم ػػوذج ا مريك ػػتا دبع ػػد ق ػػد م ػػف ال ػػزمف ،س ػػمط اينتل ػػار

الػػدراماتيكت لمكاتػػش يوكيػػو مي ػػيما  )1972- 1905( Yokio Mishimaػػاـ 1972
الضو

مت النقد الراديكالت لتلديث الياباف وتقادتها المادية دت لقبة ما بعد اللػرش ،كتػش

روايات ػ منػػذ قػػد ا ربعينػػات و ػػمؿ قػػد السػػبعينات ،وك ػػؼ مواضػػين متناسضػػة لملػػش،

اله ػواجس ،الػػذكورة وال ػػذوذ الجنسػػتا ودادػػن ػػف القػػيـ التقميديػػة اليابانيػػة ،وربطهػػا بالتبجيػػؿ
العسػػكرن لإلمب ارطػػور وا مػػةا دػػت خوا ػػر سػػتينات القػػرف الع ػريف ،خسػػس مي ػػيما ميمي ػػيا

وػػغيرة مرتبطػػة بالجنػػاح اليمينػػت ،كرسػػها لبنػػا الموسسػػات والتػػدريش مػػت ايداش العرديػػة،
تـ خنهت ليات دت ت ريف التانت  1972دت م هد يػر متوسػن بػالهجوـ مػت سيػادة طوكيػو

(لقوات الدداع الذاتت) والقائ

طاباه يد و القػوات اليابانيػة لمقيػاـ بانتألاضػ يسػتعادة النظػاـ

السياست دت لقبة ما سبؿ اللرشا ودـ الرخن العػاـ اليابػانت ،اي انػ لػـ يتػ تر بهػذل الػد وة

الممسرلة بالعودة الت القيـ القديمة()57ا

ك ػػاف اينتل ػػار و ػػورة درامي ػػة خكت ػػر منه ػػا واجبػ ػاه ،والتجاجػ ػاه سياس ػػياه ،ا ت ػػز معه ػػا

الجمهػػور اليابػػانت ،اذ انتاب ػ

ػػعور بػػالليرة وايسػػتهجاف مػػف تمػػؾ العمميػػة الدراميػػةا ويطمػػؽ
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مت ذا النوع مف اينتلار دػت التقادػة اليابانيػة سػيبوكو  ،Seppukuو ػت جػز مػف نظػاـ
ضبط النألس الدينتا ومازاؿ اليابانيوف ينظػروف الػت اينتلػار بووػأل موسألػاه م ػرداه لم ػروج
مف ورطة بائسةا مت الر ـ مف تضاوؿ ذا التقميد دت الوست اللاضػر ودقػاه لملوػائيات

الرسػػمية()58ا مػػن ذلػػؾ ،مػػا ازلػػت ػػذل التقاليػػد تجػػد لهػػا بعػػض الت ػ تير دػػت المجتمػػن اليابػػانت
المعاوػػر ،و ػػذا يػػد و الػػت الت مػػؿ دػػت لػػدوث متػػؿ ػػذل الظػوا ر دػػت مجتمػػن ممػػت ،متػػؿ
المجتمػػن اليابانتاو ػػذل ض ػريبة القػػيـ ال خرسػػمالية الجديػػدة وتجربػػة التلػػديث اليابانيػػة والعمسػػة
يػػر المتوازنػػة مػػن الوييػػات المتلػػدة ا مريكيػػة وضػػغوط الليػػاة اليابانيػػة المعق ػدة ،اذ ي ػػهد

المجتمن اليابانت العديد مف لايت اينتلار سنوياا

و مػت الػر ـ مػف اف القميػػؿ مػف اليابػانييف يػومف ب دكػػار متػؿ خدكػار مي ػيما ،وينتقػػد

خسػػموش اليابػػاف دػػت الليػػاة والقػػيـ الجديػػدة ،د ػ ف متػػؿ ػػذل ا دكػػار واي ػػتمؼ دػػت وجهػػات
النظر ب ػ ف القػيـ الجديػدة والعمسػات اإلسػتراتيجية مػن الوييػات المتلػدة ا مريكيػة مػا ازلػت
دا مػػة ولهػػا بعػػض ا نوػػار دػػت المجتمػػن اليابػػانت ،دعنػػدما وػػدر كتػػاش السياسػػت والمألكػػر
الياب ػػانت ػػنتارو اي ػػيها ار Shintaro Ishihara

()59

(- 1930

) ،اليابةةةان التةةةي

تسةتطين ان تةةو ق ( ، The Japan That Can Say No) 62د نػ ختػار اينتبػال الػت
بعػػض م ػػكمت اليابػػاف البنيويػػة واي ػػتمؼ دػػت وجهػػات النظػػر بػػيف ال ػػعش اليابػػانت دػػت

مجمػػؿ التطػػورات السياسػػية وايستوػػادية وايجتما يػػة والألكريػػة ،التػػت تمػػت اللػػرش العالميػػة
التانيةا

دت ذا الكتػاش ،كمػا دػت كتػاش ي ػر

()61

خوػدرل مػن مهػاتير ملمػد (،) - 1905

رئ ػػيس ال ػػوز ار الم ػػاليزن ا س ػػبؽ ( ،)0223- 1981يوجػ ػ اي ػػيها ار نق ػػداه واس ػػعاه لمسياس ػػة

ا مريكيػػة ،وينبػ ػ الػػت م ػػاطر اينػػدداع الياب ػػانت نلػػو التل ػػالؼ ا سػػترتيجت م ػػن الويي ػػات
المتلػػدة ا مريكيػػةا ويػػر اف مسػػتقبؿ اليابػػاف ػػو دػػت بنػػا
ايسيون دت رؽ يسيا وجنوش رؽ يسيا والويف()60ا

مسػػات متوازنػػة دػػت مليطهػػا

مػػن ذلػػؾ ،د ػ ف اي ػػيها ار معػػروؼ بطرولات ػ العنو ػرية ضػػد ا سميػػات دػػت اليابػػاف،
يسػػيما الكػػورييف والوػػينييفا وختػػارت تو ػريلات امػػاـ مجمو ػػة(س ػوات الػػدداع الػػذاتت) دػػت

التاس ػػن مػ ػػف نيس ػػاف  ،0222ب ػ ػ ف الم ػ ػػاوؼ م ػػف ا جانػ ػػش  ،Sangokujinردود خدعػ ػػاؿ
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متباينة دت دا ؿ اليابػاف و ارجهػا ،اذ نظػر الػت ػذل التوػريلات بووػألها خدكػار نوػرية
ضد ا سميات دت اليابافا و مت الر ـ مػف اف اي ػيها ار لػاوؿ اف يسػوغ توػريلات  ،وانػ لػـ
يقوػػد ا سميتػػيف الكوريػػة والوػػينية ،وانمػػا سوػػد ا جانػػش الػػذيف يػػد موف اليابػػاف مػػت نلػػو
يػػر ػػر ت ،د ػ ف ػػذل التو ػريلات ختػػارت ردود خدعػػاؿ معارضػػة مػػف الوػػينييف والكػػورييف
دا ػػؿ الياب ػػاف و ارجه ػػا،الت جان ػػش بع ػػض الن ػػش السياس ػػية الياباني ػػة،التت طالب ػػت بتق ػػديـ
ا

تذار ،اي ان خكد اف الولادة بالغت دت توريلات وسدمتها مت نلو م ولا
ومهم ػػا يك ػػف م ػػف بع ػػض التناسض ػػات وايت ػػار الس ػػمبية لتجرب ػػة التل ػػديث الياباني ػػة،

اس ػتطا ت اليابػػاف دػػت خسػػؿ مػػف قػػديف اف تلقػػؽ معجزتهػػا ا ستوػػادية ،واف تلػػدث تغيي ػ اهر
متك ػػاممه نس ػػبياه د ػػت م تم ػػؼ جوان ػػش اللي ػػاة ،ليتل ػػوؿ ايستو ػػاد الياب ػػانت ال ػػت الت ػػانت بع ػػد

الوييػػات المتلػػدة ا مريكيػػةا واذا كػػاف كػػؿ نظػػاـ سياسػػت ومجتمعػػت يي مػػو مػػف الن ػواسص
واي ػػتمؼ د ػػت وجه ػػات النظ ػػر ب ػ ػ ف بع ػػض تناسض ػػات وم ػػكمت السياس ػػية وايجتما ي ػػة
وايستوادية ،د ف ػذل الدولػة يمكػف اف تقػدـ خنموذجػاه لممجتمػن الع ارسػت لإلدػادة مػف تجربتهػا

التاري ي ػػة ،وكي ػػؼ اس ػػتطا ت اف تتج ػػاوز الكتي ػػر م ػػف التناسض ػػات الناتج ػػة ػػف ايل ػػتمؿ
ا مريك ػػت وطبيع ػػة النظ ػػاـ السياس ػػت ايستو ػػادن وايجتم ػػا ت د ػػت لقب ػػة م ػػا سب ػػؿ الل ػػرش

العالمي ػػة التاني ػػة ،بمعن ػػت اإلد ػػادة م ػػف التج ػػارش الت ػػت تألي ػػد المجتم ػػن الع ارس ػػت ،والنػ ػ ن ػػف
الجوانػش ا

ػػر التػػت تػػر ديهػػا الن ػػش السياسػػية والألكريػػة وايجتما يػػة العراسيػػة بعيػػدة ػػف

واسن المجتمن العراستا

اف المتتبن لتطػور تجربػة اليابػاف مػن الوييػات المتلػدة بػيف ( ،)1950-1945خن
منذ ايلتمؿ ا مريكت ولتت ايستقمؿ و قد المعا دة الددا ية اليابانية – ا مريكية لسػنة

 ،1950يمل ػػظ اف اجػ ػ ار ات اللكوم ػػات المتتالي ػػة ا تمأل ػػت د ػػت الم ػػرلمتيفا دأل ػػت المرلم ػػة
ا ولت لاوؿ السيمسيوف اليابانيوف ،ومعهـ البيروسراطية ا ستوادية واإلدارية تطبيػؽ سػوانيف
س ػوات ايلػػتمؿ والتقيػػد بهػػا ،مػػن ملػػاولتهـ ت أليػػؼ القيػػود التقيمػػة ،بسمسػػمة مػػف المناس ػػات
الموسػ ػػعة واسػ ػػت داـ الضػ ػػغوط الدا ميػ ػػة وال ارجيػ ػػة إلجبػ ػػار ا م ػ ػريكييف مػ ػػت اينوػ ػػياع
لمر ب ػػات الياباني ػػةا ود ػػت المرلم ػػة التاني ػػة ،مرلم ػػة ايس ػػتقمؿ ،لاول ػػت اللكوم ػػات المتتالي ػػة

متابعػ ػػة سياسػ ػػتها ا ستوػ ػػادية واإلداريػ ػػة لملػ ػػو يتػ ػػار الهزيمػ ػػة وا ػ ػػادة الليويػ ػػة ل ستوػ ػػاد
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والمجتمػ ػ ػػن الياب ػ ػ ػػانت المػ ػ ػػدمريف ،ود ػ ػ ػػت الوسػ ػ ػػت نألسػ ػ ػ ػ  ،ا ازلػ ػ ػػة البي ػ ػ ػػة الق ػ ػ ػوانيف المتعمق ػ ػ ػػة
بػػايلتمؿ،التت ي تتنػػاسض مػػن معا ػػدة الػػدداع ،وا ػػادة الكتيػػر مػػف الموسسػػات ا ستوػػادية
واإلداريػػة اليابانيػػة المهم ػة ل ستوػػاد اليابػػانت ،متػػؿ التجمػػن ايستوػػادن العمػػمؽ زايباتسػػو

 ،Zaibatsuوتغيي ػػر خس ػػما ال ػػركات والموسس ػػات المتيػ ػرة لريب ػػة ا مػ ػريكييف ال ػػت خس ػػما
خ ػ ػػر  ،الػ ػػت جانػ ػػش خ ػ ػػادة ييؼ المػ ػػوظأليف واإلداريػ ػػيف الػ ػػذيف دوػ ػػموا مػ ػػف سبػ ػػؿ سػ ػػمطات
ايلتمؿ سباش متعددة()63ا

و مػػت الػػر ـ مػػف اف البيػػة ال ػػعش اليابػػانت يػػدينوف بالديانػػة البوذيػػة ،د ن ػ يػػردض

السياسة العنورية ضد ا سميات الطائألية العرسية ،مهما كػاف لجمهػا وػغي اهر ،ولػذلؾ ردػض

البية المتقأليف والمألكريف اليابانييف طرولات نتارو اي يها ار ،الم ار لهػا سػابقاه لتػت واف

كانػػت تعبػػر ػػف لمػػاس سػػومت وا ت ػزاز بالهويػػة اليابانيػػة ،دواج ػ تو ػريلات اسػػتهجاف مػػف
دئات متعددة مف اليابانييفا
اف الن ػػش العراسي ػػة الي ػػوـ بم تم ػػؼ توجهاته ػػا بلاج ػػة ماس ػػة ال ػػت ايط ػػمع م ػػت

د ارس ػػات معمق ػػة ػػف اجػ ػ ار ات الن ػػش الياباني ػػة وتج ػػاوز يت ػػار ايل ػػتمؿ د ػػت م ػػدة سياس ػػية،
والتلػػوؿ مػػف لالػػة الضػػعؼ واينلػػمؿ الػػت موتر ػػالمت ومنػػادس سػػون لمػػدوؿ الكبػػر  ،وسػػد

خ طت الجانش ايستوادن لمياباف امؿ سوة خدادت من

مت ى
نلو واسنا واذا كانػت اليابػاف

تتألوؽ مت العراؽ بقا دتها التكنولوجية وتطور ا البنيػون دػت المجػاليف السياسػت والعسػكرن

دت لقبة ما سبؿ ايلتمؿ ،د ف العػراؽ يمتمػؾ سا ػدة استوػادية كبيػرة يمكػف اف تسػا دل دػت
تذليؿ الكتير مف العقبات لتلقيؽ معجزته العراقيةة ب طػوات م ػابهة دػت بعضػها وم الألػة

دت بعضها اي ر لإلجػ ار ات اليابانيػةا ويمكػف اي ػارة نػا اف العػراؽ ،مػت سػبيؿ المتػاؿ،
خمتمػػؾ انطمسػػة جيػػدة لمتلػػديث دػػت النوػػؼ التػػانت مػػف القػػرف التاسػػن

ػػر دػػت هػػد الػوالت

الموػػمح مػػدلت با ػػا ( ،)1870-1869وتجػػارش خ ػػر واف كانػػت متعت ػرة دػػت التلػػديث
واإلو ػػمح م ػػت م ػػد العه ػػد الممك ػػت والعه ػػود الجمهوري ػػة المتتالي ػػة الت ػػت س ػػبقت ايل ػػتمؿ

ا مريك ػػت()64ا واذا كان ػػت درض ػػية (ايس ػػتم اررية واينقط ػػاع) تنطب ػػؽ م ػػت تجرب ػػة التل ػػديث
العراسية ،و (ايستم اررية والتغيير) ت ير الت تجربة التلديث اليابانية ،د ف ناؾ الكتيػر مػف
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مقومات الت ػاب واي ػتمؼ بػيف الجػانبيف ،يمكػف اف تكػوف سا ػدة لمموا مػة والتػ تير والتػ تر

بيف التجربتيف()65ا

كانػػت المعجةةةزة الياباةيةةةة لتػػت ق ػػد السػػبعينات متكاممػػة ا وج ػ تقريبػػا ،ط ػػت

الجوانػػش السياسػػية وايستوػػادية وايجتما يػػة والألكريػػة ،دمػػا لػػدث مػػف تغيي ػرات جذريػػة دػػت
الجوانػػش ا جتما يػػة وايستوػػادية الم ػػار اليهػػا دػػت ػػذا البلػػث رادقتهػػا تطػػورات خ ػػر ي
تقػػؿ خ ميػػة دػػت الجوانػػش السياسػػية ،دعنػػدما لػػدث التغييػػر كػػاف متكامػػؿ ا وجػ تقريبػاه ،و ػػذا

يمكػػف اف يكػػوف ػػاممه خساسػػياه ي ػػر تأليػػد من ػ الن ػػش العراسيػػة لتلقيػػؽ ايزد ػػار وتج ػػاوز
لالت التعترا

سا دت البيروسراطية اليابانية والطبقة الوسػطت دػت المجػاليف ايستوػادن واإلدارن

الن ػ ػػش السياسػ ػػية ،دلتػ ػػت نػ ػػدما لػ ػػدث تعتػ ػػر دػ ػػت الجانػ ػػش السياسػ ػػت ،تجاوزت ػ ػ الن ػ ػػش
ا ستوػ ػػادية واإلداريػ ػػة ،ولػ ػػـ تسػ ػػمح لمن بػ ػػة السياسػ ػػية بالتػ ػػد ؿ ديمػ ػػا تلق ػ ػؽ مػ ػػف انجػ ػػازات

استو ػػادية واجتما ي ػػة واداري ػػةا و ك ػػذا ،د ػػالمجتمن الع ارس ػػت بلاج ػػة ال ػػت تألعي ػػؿ دور الطبق ػػة
المتوس ػػطة وتعمي ػػؽ دور ػػا ،والوو ػػوؿ ال ػػت لال ػػة م ػػابهة لمن ب ػػة المتوس ػػطة الياباني ػػة الت ػػت

خوػػبلت تألت ػػر باينتسػػاش لهػػذل الطبقػػةا والع ػراؽ اليػػوـ بلاجػػة خكتػػر مػػف خن وسػػت مضػػت
الػػت سا ػػدة بيروسراطيػػة سويػػة ،باإلدػػادة مػػف تجػػارش ال ػػعوش ا

ػػر دػػت ػػذا المجػػاؿ ،و ػػذل

البيروسراطية اذا خ طيت اللريػة الكاديػة والتػدريش المطمػوش ،يمكػف اف تكػوف نوػ اهر دػا مه

دػػت التغييػػر واسػػتم ارريت ا ولػػف يتلقػػؽ ذلػػؾ اي بجنهػػا العزلػػة الدا ميػػة ،سبػػؿ العزلػػة ال ارجيػػة
التػػت تعػػرض لهػػا الع ػراؽ وال ػػعش الع ارسػػت ،وانهػػا

ػػذل العزلػػة يػػتـ باينألتػػاح اللقيقػػت لجيػػؿ

ال باش ود ـ الدولة لإلطمع مت تجارش ال ػعوش ا

ػر  ،و مػت نلػو ػاص التجػربتيف

اليابانيػة والكوريػػة الجنوبيػػة ،بتطبيػؽ بعػػض خوجههػػا دػػت العػراؽا و ػػذل البيروسراطيػػة بتألا مهػػا
مػ ػػن دور الطبقػ ػػة الوسػ ػػطت العراسيػ ػػة يمكػ ػػف اف تطهػ ػػر المجتمػ ػػن الع ارسػ ػػت مػ ػػف الكتيػ ػػر مػ ػػف

ا مػ ػ ػراض ا جتما ي ػ ػػة المتوارت ػ ػػة ،وال ػ ػػت مص م ػ ػػف اينغ ػ ػػمؽ  Seclusionخو الس ػ ػػاكوكو

لمموطمح اليابانتا
 ،Sakukuودقاه ً
وخ يػ ػ اهر ،م ػػت الم ػػورخ الع ارس ػػت اف يك ػػوف متج ػػرداه وم ػػددو اه بوطني ػػة الو ػػة لمقي ػػاـ
بػػدورل اإليجػػابت ،وتلديػػد العمػػؿ ذات ا وػػوؿ التاري يػػة ونقػػؿ التجػػارش ا

391

ػػر الػػت خبنػػا

المعجزة اليابانية  :التلديث دت الياباف بعد اللرش العالمية التانية والدروس المستألادة راسيا
دا ملمود بد الوالد ملمود  /والح لسف بد اهلل

مجتمع ػ  ،ولػػتكف متػػؿ ػػذل الد ارسػػات بدايػػة لقيقيػػة لممتقألػػيف وا كػػاديمييف الع ػراسييف ،وجيػػؿ
ال ػػباش وطمب ػػة العم ػػـ ب ػػكؿ ػػاص ،لتلقي ػػؽ ج ػػز م ػػف ايزد ػػار ايستو ػػادن والمجتمع ػػت

المن ػػودا والأل ػػرؽ البلتي ػػة خو المجمو ػػات الد ارس ػػية بم تم ػػؼ اي تواوػ ػات كان ػػت خل ػػد

الوسػ ػػائؿ التػ ػػت اتبعتهػ ػػا اليابػ ػػاف إل ػ ػػادة الليويػ ػػة الػ ػػت المجتمػ ػػن اليابػ ػػانت ،و كػ ػػذا د ػ ػ ف روح
المجمو ة ت تقادة يابانية الوة ،دت ليف اف الألردية منػتت خوربػت ،وكػاف تمسػؾ اليابػاف
بالمجمو ػػات ودػػت م تمػػؼ المجػػايت نو ػ اهر خساسػػياه لمتغييػػرا ولػػيكف ذلػػؾ البدايػػة اللقيقػػة

لتلقيؽ ايزد ار دت المجتمن العراستا

اهلوامش والتعليقات
( )1خدػػاد كػػؿ مػػف ابػػف مػػدوف و ديكػػو و ػػبنجمر مػػف تطػػور المجتمعػػات الب ػرية لوضػػن نظريػػات
ورو تألس ػػر تط ػػور ػػذل المجتمع ػػاتا خم ػػا المست ػػرؽ البريط ػػانت برن ػػارد ل ػػويس
- 1916( Lewis

Bernard

) ،دهو مست ػرؽ بريطػانت الجنسػية ،يهػودن الديانػة ،تعػد كتاباتػ

دور بػػارز دػػت
تلريضػػية ضػػد العػػرش والمسػػمميفا وكػػاف لمقالت ػ (جػػذور الغضػػش اإلسػػممت) و
كتابات كؿ مف درنسيس دوكويامػا  ،Francis Fukuyamaدػت كتابػ (نهايػة التػاري The
 ،)end of historyووػػاموئيؿ نتنغت ػوف  Samuel Huntingtonدػػت كتاب ػ ( ٌ
وػ يػداـ

اللضػػارات  ،)The clash of Civilizationsالمػػذاف وػػد ار دػػت بدايػػة قػػد التسػػعينات،
وتست ػيرل الموسسػػات السياسػػية ا مريكيػػة ب وػػوص العػالميف العربػػت واإلسػػممت ،و مػػت نلػ ىػو
اص دت ووف لرش العراؽا

لمتألاويؿ خنظر :
Bernard Lewis, ' The Roots of Muslim Rage', The Atlantic monthly,
September, 1990, vol.266, No.3, pp.41-60.
( )0ساـ الدكتور مسعود ضا ر بعدة زيارات بلتية الت الياباف ،ول العديد مػف المولألػات والبلػوث
والمقػػايت ػػف التجربػػة اليابانيػػة ،خ مهػػا  :النهضػػة العربيػػة والنهضػػة اليابانيػػة ت ػػاب المق ػدمات
وا ػػتمؼ النت ػػائت ،الكوي ػػت ،ػػالـ المعردػػة ،رس ػػـ 1992 ،050؛ النهض ػػة الياباني ػػة المعاوػ ػرة
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ال ػػدروس المس ػػتألادة ربيػ ػاه ،بي ػػروت ،مرك ػػز د ارس ػػات الول ػػدة العربي ػػة0220 ،؛ الياب ػػاف بعي ػػوف
ربي ػػة  ،0224-1924بي ػػروت ،مرك ػػز د ارس ػػات الول ػػدة العربي ػػة0224 ،ا ولػ ػ العدي ػػد م ػػف

البلوث والدراسات المن ورة دت دوريات ربية ،خ مها  :اسهامات الألكػر اليابػانت دػت النوػؼ
الت ػػانت م ػػف الق ػػرف الع ػ ػريف ،البلػ ػريف التقادي ػػة،ا لس ػػنة  ،8الع ػػدد  ،07كػػػانوف الت ػػانت /ينػػػاير

0221؛ خضوا

مت سياسة التسامح والغألراف دػت الألكػر اليابػانت اللػديث ،التسػامح ،مسػقط :

العػػدد  ،1ػػتا 0223؛ خض ػوا

مػػت الكتابػػات التاري يػػة اليابانيػػة ػػف العػػرش ،ػػالـ الألكػػر،

الكويت ،السنة  ،09العدد  ،4نيسػاف  /ابريػؿ– لزيراف/يونيػو 0221؛ وػور اللداتػة اليابانيػة
دت الألكر العربت المعاور ،تقادات ،من ورات جامعة البلريف ،العدد  ،0ربين 0220؛ وورة

الياب ػػاف ن ػػد الع ػػرش ،ػػووف ربي ػػة رالق ػػا رة  :الع ػػدد  ،75خيم ػػوؿ  /س ػػبتمبر  ،1993الع ػػرش
ودروس مستألادة مف التكنولوجيا اليابانية ،ال ووف العامة (خبػو ظبػت) :العػدد  ،00يذار/مػارس
0223؛ العرش والياباف  :خضوا

مت تجربة التلديث اليابانية ،الولدة( ،الربػاط)  :السػنة ،8

الع ػػدد  ،85ت ػ ػريف ا وؿ /خكت ػػوبر 1991؛ العمس ػػات العربي ػػة الياباني ػػة م ػػت م ػػارؼ الق ػػرف
اللػػادن والع ػريف ،ػػووف ربيػػةا العػػدد  ،89يذار/مػػارس 1997؛ مػػف العزلػػة الطو يػػة الػػت

اينت ار العالمت ،الدداع الوطنت (بيروت) العدد  ،12ت ريف ا وؿ  /خكتوبر 1994؛ اليابػاف
ونم ػػوذج ت و ػػيؿ اللدات ػػة ،الألك ػػر العرب ػػت ،لس ػػنة  ،15الع ػػدد  ،77و ػػيؼ 1994ا ولم ػػدكتور
ضا ر دراسات خ ر بالمغة اينكميزية خ مها :
Massoud Daher, "Continuity and changes in the Japanese modernization",
; Tokyo univ., Institute of Oriental culture, 1998, unpublished study
Modernization in Egypt and Japan in the Nineteenth Century : A
comparative study, Tokyo : Institute of Developing Economies , 1994,
ا)(V.R.F. series, No.236
( (3مػػت سػػبيؿ المتػػاؿ :مػػت خلمػػد الجرجػػاون ،الرلمػػة اليابانيػػة ،القػػا رة ،دار ميريػػت1999 ،؛
ملمػػد بػػد القػػادر لػػاتـ ،اإلدارة دػػت اليابػػاف  :كيػػؼ نسػػتأليد منه ػػا ،القػػا رة ،الهيئػػة الموػ ػرية
لمكتػػاش1992 ،؛ خس ػرار تقػػدـ اليابػػاف ،القػػا رة ،مطػػابن ا ػراـ1992 ،؛ التعمػػيـ دػػت اليابػػاف :
الملػػور ا ساسػػت لمنهضػػة اليابانيػػة ،القػػا رة ،الهيئػػة المو ػرية لمكتػػاش1997 ،؛ نجػػـ التاسػػش
ػػاف ،دروس مػػف اليابػػاف لم ػػرؽ ا وسػػط ،القػػا رة ،مركػػز ا ػراـ لمترجمػػة والن ػػر1993 ،؛

وديػ ػػؽ نسػ ػػة ،ال

وػ ػػية اليابانيػ ػػة ،دم ػ ػػؽ ،دار اللوػ ػػاد لمن ػ ػػر1994 ،؛ ميػ ػػؿ درويػ ػػش،
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الدبموماس ػػية اليابانيػ ػة م ػػا بع ػػد الل ػػرش الب ػػاردة ،الق ػػا رة  :مرك ػػز الد ارس ػػات ايس ػػيوية1999 ،؛
سياسػػة المعونػػات ال ارجيػػة اليابانيػػة ،ترجمػػة مػػت الوػػيداون ،القػػا رة ،دار النهضػػة العربيػػة،
1995؛ دوزن درويش ،الياباف :الدولة اللديتة والػدور ا مريكػت ،ط ،3طنطػا ،داف1994 ،؛
بػػد الغألػػار ر ػػاد ،التقميديػػة واللداتػػة دػػت التجربػػة اليابانيػػة ،ط ،0بيػػروت ،موسسػػة ا بلػػاث

العربي ػػة1984 ،؛لس ػػيف ػ ػريؼ ،التل ػػدن الياب ػػانت د ػػت التس ػػعينات ،الق ػػا رة ،مكتب ػػة م ػػدبولت،
 ،1993رووؼ ب ػ ػػاس ،المجتم ػ ػػن اليابػ ػ ػانت د ػ ػػت ه ػ ػػد م ػ ػػايجت ،ط ،3الق ػ ػػا رة ،دار ميري ػ ػػت،

0222؛ التنوير بيف مور والياباف ،القا رة ،دار ميريت0221 ،؛ بدر بد العاطت ،السياسة
اليابانيػ ػ ػػة تجػ ػ ػػال مميػ ػ ػػة السػ ػ ػػمـ العربيػ ػ ػػة اإلس ػ ػ ػرائيمية ،القػ ػ ػػا رة ،مركػ ػ ػػز الد ارسػ ػ ػػات السياسػ ػ ػػية

اإلس ػ ػػتراتيجية0223 ،؛ د ػ ػػد ب ػ ػػو مهم ػ ػػش ط ػ ػػا اهلل ،الياب ػ ػػاف مػ ػ ػف ال ػ ػػروؽ ال ػ ػػت الس ػ ػػطوع :
الجيوسياسػية اليابانيػػة المعاوػرة ،بيػروت ،مكتبػػة لبنػػاف1994 ،؛ العمسػات الموػرية اليابانيػػة،
تلريػػر السػػيد وػػدست اب ػػديف ،الق ػػا رة  :كميػػة ايستوػػاد والعم ػػوـ السياسػػية ،مركػػز الد ارس ػػات
ايسػػيوية0222 ،؛ يوسػػؼ القعيػػد ،مألاكهػػة ال ػػمف دػػت رلمػػة اليابػػاف ،القػػا رة ،دار ال ػػروؽ،

0221؛ الكػػوجيكت  :دسػػائؽ ا

ػػيا القديمػػة ،الكتػػاش اليابػػانت المقػػدس ،ترجمػػة وتقػػديـ ملمػػد

ظيمة ،بيروت ،دار الكنوز ا دبيػة1999 ،؛ ملمػد لسػنيف يكػؿ ،المقػايت اليابانيػة ،ط،4
القا رة ،دار ال روؽ1998 ،؛ اب ار يـ بد اهلل المنيؼ ،استراتيجية اإلدارة اليابانية ،الرياض :
العبيكػػاف لمطبا ػػة والن ػػر1998 ،؛ ملمػػد سػػمطاف المعوػػومت ،ديػػة السػػمطاف الػػت مسػػممت
الياباف ،تلقيؽ المد ولاف ،ط ،3دير الػزور ،سػوريا ،مكتبػة تػراث1991 ،؛ مػت سػيد دػواد

النقر ،السياسة ال ارجية اليابانية ،خبػو ظبػت ،مركػز ا مػارات والبلػوث اإلسػتراتيجية0221 ،ا
و ناؾ العديد مف الدراسات والبلوث المن ورة دت دد مف الدوريات العربيةا

لمتألاويؿ خنظر  :مسعود ضا ر ،الياباف بعيوف ربية ،ص ص 336-309ا
(4) Keiko Sakai, "Japan – Iraq Relation" : The Perception Gap and its
Influence on Diplomatic Policies, Arab studies Quarterly (ASQ) Fall,
ا2001
والبرودسػػورة كيكػػو سػػاكان مت ووػػة بالسياسػػة العراسيػػة المعاو ػرةا وتػػرجـ الػػدكتور ملمػػود بػػد
الوالد ملمود البلث وسين ر دت الد الدوريات العراسيةا
( )5ناؾ العديد مف المت وويف اليابانييف دت تاري العراؽ دت مرالم التاري ية المتعددة ،متؿ
البرودسور تسوجاتيكا ساتو والبرودسػورة كيكػو سػاكان والػدكتور ػيميزو كػازو يرو ،ومػف جيػؿ
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المجمد ()15

العدد ()4

ال ػػباش البالػػث يامػػاو دان الػػذن يواوػػؿ د ارسػػات

ايار ()0228
ػػف اللركػػات اإلسػػممية دػػت الع ػراؽ وميػػو

جيوزاكت و ديا كػت سػوزوكت وميػرن نػوكت ويػوكت اوتػاا وتتبػن البالػث الػدكتور سػناف وػادؽ
ن اط البعتات ايتارية اليابانية دت العراؽ منذ قد ال مسػينات ،اذ سػاـ مجمو ػة مػف ايتػارييف
اليابػػانييف مػػف جامعػػة طوكيػػو دػػت التنقيػػش دػػت تمعألر،وكػػاف ػػذا الألريػػؽ خيتػػارن برئاسػػة نػػاميو
ايكػػامت و ضػػوية كػػؿ مػػف تػػت سػػاتو وتو ػػيهيكو سػػونو وجػػت اكيػػدن وكايو ػػارو ػػوريجتا وسػػد

اسػ ػػتمرت خ مػ ػػاؿ التنقيػ ػػش اليابانيػ ػػة ػ ػػف ايتػ ػػار العراسيػ ػػة لتػ ػػت خوا ػ ػػر السػ ػػتيناتا ودػ ػػت ػ ػػاـ
،1967خسيـ معرضا لآلتار دت طوكيو لضرل العديد مف المتقألػيف اليابػانييف والمهتمػيف بايتػار
والتقادة العراسيةا و مت الر ـ مف تواضن المنجزات اليابانية دت لقؿ ايتػار ،دجنهػا بػرت ػف

تواوؿ العمسات التقادية بيف البمديفا

لمتألاويؿ ينظر :سناف وادؽ لسيف الزيدن ،الن اط خيتارن اليابػانت دػت العػراؽ لتػت ػاـ
 ، 1968جريدة الم رؽ ،العدد  ،725ا وؿ مف لزيراف0226 ،ا
( )6ديما ي ص كتابات البالتيف وا كاديمييف العراسييف ف الياباف ،ناؾ دد سميؿ مػف الكتابػات
خ مهػػا  :نعمػػاف بػػد الػػرزاؽ السػػامرائت ،د ػت خ مػػاؽ التجربػػة اليابانيػػة ،دار اللكمػػة0222 ،؛

وػالح السػامرائت ،المركػز اإلسػػممت دػت اليابػاف ،التقريػر السػػنون ،طوكيػو ،المركػز اإلسػػممت
د ػػت الياب ػػاف0220 ،؛ لس ػػف م ػػت س ػػبتت الأل ػػتمون ،العمس ػػات ا مريكي ػػة – الياباني ػػة خ ػػداؼ
تابتػػةااا سياسػػات متغيػػرة ،بغػػداد0224 ،؛ ملمػػود بػػد الوالػػد ملم ػػود ،م ػػا دات خكػػاديمت
راست ف النهضة اليابانية ،جريػدة الزمػاف 0-1 ،نيسػاف  ،0226ص14؛ الد ارسػات العربيػة

اإلسػػممية ػػف اليابػػاف  :معهػػد ومكتبػػة تويػػو بنكػػو ،الزم ػػاف 32 ،لزيػ ػراف ،0226 ،ص14ا

ولمدكتور ملمود بد الوالد ملمود بلتيف بالمغة اينكميزية:
Traditions and Modernity of Japan from Political , Economic and Cultural
Perspectives a Comparative Study Between Japan and Iraq, The Tikrit
; university , Journal for Humanities, vol.13, No.4, 2006 , pp.34-46
Japanese History and Civilizations in Iraqi Universities, in : Al-ustath,
Journal of the College of Education Ibn Rushd, University of Baghdad,
No. 59, 2006, pp.723-730.
( )7ط الها مت ،نهضة الياباف وت تير روح ا مة دت النهضة ،بغداد1905 ،ا
( )8المودر نألس  ،ص87ا
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( )9نػاسش البالػث ا مريكػت (بيتػر جػراف  )Peter Granدػت كتػاش سػيـ ،تطػور الكتابػة التاري يػة
دػت العػراؽ المعاوػػر بػػيف التوظيػػؼ السياسػػت والمجتمعػػت لمتػػاري ل دمػػة اللاضػػر والمسػػتقبؿ،
وكتاب ػػة التػػػاري م ػػف خج ػػؿ الماض ػػت والمعرد ػػة التاري ي ػػةا لممقارن ػػة ب ػػيف ػػػذل اي ار وخوػػػناؼ
المور يف العراسييف المعاوريفا خنظر:
Peter Gran, Beyond Eurocentrism A new view of Modern World History,
Ist. ed., New York Syracuse university. Press, 1996, pp. 78-87.
( (12لمتألاويؿ ف ت تيرات الكومودور ماتيو بيرن دت اليابافا خنظر :
Pat Barr, The Coming of Barbarians A Story of Western Settlement in
Japan 1853-1870 , London, Macmillan , 1967, pp. 17-69 ; Conrad
Totman , Japan Before Perry A Short History, Berkeley, univ. of
California Press, 1981, pp. 137-150.
( )11خسػرة توكوكػػاوا  ،)1867-1623( Tokugawa Dynastyخو لقبػػة توكوكػػاوا ،ػػت خس ػرة
لاكمػػة يابانيػػة ،خسسػػها خياسػػو توكوكػػاوا ( ،)1616-1923خسػػتطاع اف ينتوػػر مػػت منادسػػي
ويوسس لكـ ذل ا سرة ،التت استمرت بلكـ الياباف كتر مف مائتيف و مسيف سنة ،ويطمػؽ
م ػػت الل ػػاكـ اس ػػـ ال ػػوجوف  ،Shogunو ػػو الل ػػاكـ العس ػػكرن لمياب ػػاف ،خو ػػبح اإلمب ارط ػػور

اليابانت يلكـ الياباف كمياه بتألويض لم ػوجوف ،دظػؿ لبيسػاه دػت سمعتػ دػت كيوتػو ،بينمػا لكػـ

ال ػوجوف مػػف ايػػدو (طوكيػػو يلقػاه)ا لكػػـ مػػف ػػذل ا سػرة مسػػة

ػػر ػػوجوناه ،وانتهػػت دػػت

ػػاـ  ،1867بتلػػالؼ ػػدد مػػف اإلسطا يػػات ضػػد ا ،و مػػت نلػػو ػػاص اسطا يػػات جو ػػو

 Choshuوساتس ػ ػػوما  Satsumaوتوس ػ ػػا  ،Tosaاذ تلالأل ػ ػػت ا سطا ي ػ ػػات م ػ ػػن ا مب ارط ػ ػػور
ميجت  ،)1910 -1868( Meijiالذن خوبح امبراطو ار بعد والدل كومت  ،Komeiليوبح
ا مبراطور مجدداه اللاكـ الألعمت لميابافا
George Sansom, A History of Japan 1615-1867, 2nd. ed., London,
Dauson, 1978, pp.3-25, Japan Profile of a Nation, Tokyo, Kodansha
International, 1994, pp.35-36.
ولمتألاويؿ ف اللياة ا جتما ية وايستوادية اليومية دت اومة خسرة توكوكاوا ،ايدوا انظر:
C.J. Dunn, Everyday life in Traditional Japan, London, Batsford Ltd,
1969, pp.146-190.
( )10ذل خلقاش خضيألت سما ا باطرة دت الياباف ،وتطمؽ مت هد كؿ امبراطورا
( )13لمتألاويؿ ف التوسن اليابانت دت دورمو از ومن وريا وتايواف وكورياا انظر :
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)0228( ايار

)4( العدد

)15( المجمد

Inazo Nitobe, Japan some Phases of her Problems and Developments,
London, Ernest Benn limited, 1931, pp.103-168; John Livingston et al,
Imperial Japan 1800-1945 , New York , Random House, Inc, 1973, pp.
349-452.
 الياب ػػاف د ػػت خ ق ػػاش الل ػػرش العالمي ػػة التاني ػػة)ا:( و ػػدر ػػذا الكت ػػاش بعنػ ػواف (سب ػػوؿ الهزيم ػػة14)
 وخسػػتغرؽ سػػنوات طويمػػة دػػت ت ليأل ػ ا ويعػػد مػػف،1938 والمولػػؼ خمريكػػت الجنسػػية ولػػد سػػنة
الكت ػػش ا كت ػػر رو ػػانة وخ مي ػػة الت ػػت تتبع ػػت التغييػ ػرات الت ػػت ل ػػدتت د ػػت الياب ػػاف بع ػػد الل ػػرش
:  ف ذا الكتاشا انظرYamagata Banto  ولوؿ مت جائزة،)العالمية التانية
John W. Dower, Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II,
New York, WاW. Norton &Co., 1999, pp.19-30.
(15) Ibid. pp.34-64.
(16) Mahmmoud A. Mahmmoud, The Traditions and Modernity in Japan
from Economic, Political and Intellectual, Perspectives, pp.34-36.
(17) Andrew Gordon, A Modern History of Japan from Tokugawa Times
to the Present, New York, Oxford Univ. Press, 2003, pp.254-255.
 المجمػ ػػس الػ ػػوطنت لمتقادػ ػػة والألنػ ػػوف، الكويػ ػػت، ترجم ػػة ليمػ ػػت خلجبػ ػػالت، اليابػ ػػانيوف،خدوي ػػف راي ػ ػػاور
ا040-039  ص ص،1989 ،وايداش
(18) Andrew Gordon , op. cit., p255;
ا144-141  ص، النهضة اليابانية المعاورة،مسعود ضا ر
ا056-049 ،012-197  ص ص، النهضة اليابانية المعاورة،) مسعود ضا ر19(
(20) Andrew Gordon, op. cit., pp.255-256; Esler Dening, Japan, New
York, Frederick A. Praeger, Pub., 1961, pp.173-178.
ا144-141  ص ص، النهضة اليابانية المعاورة،مسعود ضا ر
(21) Andrew Gordon, Op. cit.,pp.255-156 ; Esler Dening, op. cit., pp.173178;
ا040-009  ص ص، المودر السابؽ،خدويف راي اور
)22) Andrew Gordon, Op. cit , P.256 ; Esler Dening , Op. cit., pp.146-150;
Edwin O. Reischauer, Japan Past and Present, New York, Alfred A.
Knopf, 1947, pp. 186-192.
(23)Andrew Gordon, Op. cit, P.256 ; Esler Dening , op. cit., pp.131-135.
)24) Andrew Gordon, Op. cit, P.256 -257; John Dower , Op. cit., pp.161167.
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; (25)Andrew Gordon, Op. cit , P.256 -257
خدويف راي اور ،المودر السابؽ ،ص ص324-091ا
;(26) Andrew Gordon, Op.cit , P.257-258
خدويف راي اور ،المودر السابؽ ،ص ص 304-291ا
(27) W.G. Beasley, The Modern History of Japan, London, Weiden field
and Nicolson, 1963 , p.303.
;(28) Andrew Gordon, Op. cit , P.258-259
خدويف راي اور ،المودر السابؽ ،ص ص044-042ا
خجػػر خلػػد البػػالتيف د ارسػػة لممدرسػػة اليابانيػػة دػػت المنػػاطؽ الريأليػػة (مدينػػة نيبػػوف القريبػػة مػػف

طوكيو) ،وساـ بأللص دسيؽ لبنا التربية و ممياتها دت ػذل المدرسػة وبيئتهػا المبا ػرة ،التنظػيـ
وسا ة الدراسة ،وطرؽ ايمتلانات واتجا ػات الوالػديف ا از المدرسػة والتػدريس ومجمػس ايبػا ،
مما خ طت مو اهر ً مت سوة نظاـ التعمػيـ اليابػانت وجػذورل ال ارسػ ة ،وسػدرة اليابػاف دػت التكيػؼ
مػػن التطػػورات الملقػػة التػػت تمػػت ايلػػتمؿ ،ولققػػت معجزتهػػا مػػت م تمػػؼ الوػػعدا وك ػػاف
التعميـ نو اهر خساسيا دت ذل المعجزةا

لممقارنػة خنظػػر :جا سػػنجمتوف ،المدرسػػة اليابانيػػة ،ترجمػػة ملمػد سػػدرن لطألػػت وملمػػد منيػػر مرسػػت،
القا رة ،الـ الكتش ،1970 ،ص10ا
(29) Andrew Gordon, Op.cit , pp. 259-261.
(30) Ibid., pp. 259-261.
( )31تعد ديانة ال نتو مف خسدـ الديانات دت الياباف ،تمركزت الديانة سديماه لوؿ العبادة الرولانية
لمظػ ػوا ر الطبيعي ػػة ،مت ػػؿ ال ػػمس والجب ػػاؿ وا

ػػجار والم ػػا والوػ ػ ور ،و ممي ػػة ال و ػػوبة

الكاممةا ومعنا ا طريؽ ايلهة  The way of the Godsا
وتػػدا ؿ ا جػػداد الطوطيػػوف ضػػمف الكػػامت  ،Kamiخن ايلهػػة المعبػػودة ،لتػػت ضػػاع ال ػػط
الألاو ػػؿ ب ػػيف اإلنس ػػاف والطبيع ػػةا وكان ػػت ب ػػادة ايله ػػة ت ػػتـ م ػػف ػػمؿ تق ػػديـ العطاي ػػا وخدا
الوموات ،واسامػة المهرجانػات المرلػة دػت المعابػد التػت يلجػوف اليهػا لمتبػرؾ ،وتعػرؼ جميعهػا

باسػػـ بوابػػات التػػورن "Toriiا وكانػػت تمػػؾ المعابػػد خو المػ ازرات مكرسػػة ل بػػاطرة ا جػػداد،

خسػ ػػمؼ ايلهػ ػػة الملميػ ػػة متػ ػػؿ يلهػ ػػة ا رز المعػ ػػروؼ باسػ ػػـ  ،Ujiخو خرواح بعػ ػػض الظ ػ ػوا ر
الطبيعيػػة البػػارزة متػػؿ جبػػؿ كبيػػر خو ػػمؿ جميػػؿ ،خو لتػػت ػػجرة بسػػيطة ،خو و ػ رة يػػر
اديػػةا ولػػـ يكػػف لهػػذل الديانػػة خن مألػػا يـ لمبػػاد خ مسيػػة خو دينيػػة خكتػػر مػػف ك ار يػػة المػػوت
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المجمد ()15

العدد ()4

ايار ()0228

والتدنيس والتوكيد مت نقػا الطقػوس الدينيػةا تػدا مت ال ػنتوية مػن البوذيػة وتعاي ػتا لتػت اف
مػ ػ ازرات ال ػػنتو و ػػارت مرتبط ػػة خداريػ ػاه بالمعاب ػػد البوذي ػػة ،دالياب ػػانيوف الق ػػدامت ك ػػانوا ب ػػوذييف
و ػػنتوييف دػػت الوسػػت نألس ػ  ،بػػؿ خليان ػاه كػػانوا كونألو يوسػػييف خيض ػاها وكانػػت ال ػػنتوية ،بسػػبش

نظرتهػػا التقديسػػية ل بػػاطرة اليابػػانييف جػػز اه مػػف اللركػػة اإلوػػملية التػػت خدت الػػت انهػػا خسػرة
توكوكاوا وت سيس نظاـ ميجت دت اـ 1868ا

لمتألاويؿ خنظر  :خدويف راي اور ،المودر السابؽ ،ص ص 314-312؛
John W. Dower, op. cit. pp.82, 215-216, 281-283; Peter Duus, The Rise
Of Modern Japan, Boston, Houghton Miffilm Co; 1976, p.92.
( )30الديان ػػة البوذي ػػة  :تقت ػػرش كتيػ ػ اهر م ػػف المس ػػيلية ،نه ػػا ته ػػتـ بالبع ػػث بع ػػد اللي ػػاة ،و ػػمص
اإلنس ػػافا ك ػػاف ب ػػوذا الت ػػاري ت معاوػ ػ اهر تقريبػ ػاه لمأليمس ػػوؼ الو ػػينت كونألو ػػيوس ،ب ػػدخ ب ػػالألكرة
الهنديػػة ا ساسػػية ػػف خبديػػة دورة الليػػاة ،دكػػؿ دورة ليػػاة تلػػدد الػػدورة التػػت تميهػػاا وخضػػادت
البوذية الت ذلؾ المألا يـ التت تقوؿ اف اللياة ابتم يت ممها ال قا وا لـ المػذاف ينبعػاف مػف
ارتبػػاط بر باتػ اللسػػية ،لكػػف اإلنسػػاف ييسػػتطين التغمػػش مػػت ػػذل الر بػػات بالتعػػاليـ البوذيػػة،
ب ف يتلرر مف ر بات  ،ويندمت من الكوف اندماجاه مجرداه مف ا لػـ الػت لػد الألنػا ديػ ا ومػن

تطػور التعػػاليـ البوذيػػة ،بػػات التركيػػز خكتػػر مػت تقػػديس الكنػػوز التمتػػة :بػػوذا ،القػػانوف المتمتػػؿ
د ػػت التع ػػاليـ المكتوب ػػة د ػػت سال ػػش م ػػف ا دبي ػػات العدي ػػدة ،والعقي ػػدة الجما ي ػػة خو التنظ ػػيـ
خلر بػػانت ا ردػػت البوذيػػة التػػت انت ػػرت دػػت ػػرؽ يسػػيا باسػػـ ما ايانػػا  Mahayanaخو
العجمػػة الكبي ػرة  ،وتعمػػـ ديانػػة الما ايانػػا كيأليػػة ال ػػمص دػػت الجنػػة ،و ػػو مألهػػوـ خسػػرش الػػت
المألهػػوـ الغربػػت ػػف السػػما من ػ الػػت مألهػػوـ الألنػػا ا طػػورت بوذيػػة الما ايانػػا اليابانيػػة تػػمث
بارات ًمهمة  :ا ولت كانت بوذية ال اوة خو بوذية ا سرار ،التت ظهرت دػت القػرف التاسػن
الميمدن وركزت مت ال عائر الدينية والألف والتعاليـ الألقهية ،والتانية ظهرت بعد سػرف وركػزت
مػػت ػػمص اإلنسػػاف مػػف ػػمؿ ا يمػػاف ،يسػػيما خيمان ػ بايميػػدا  ،Amidaخن ارض بػػوذا
النقية ،خو الجنة بالمألهوـ الغربػت ،خو ا يمػاف دػت الكتػاش المقػدس  ،Lotus Sutraالػذن و ػد
دي بوذا ب مص جمين الكائنات اللساسة مف اللياة الليوانية ،ونتت ف ػذل النقطػة ت سػيس
طوائؼ دينية دػت القػرنيف التػانت

ػر والتالػث

ػر الميمديػيف  :طائألػة ا رض الطػا رة ،خو

جودو ػػو  ،Jodoshuوطائألػػة ا رض النقيػػة ،وطائألػػة ال ن ػػو  ،Shinshuوطائألػػة الني ػػيريف
 ،Nichirenو ت اليوـ مف خكبر الطوائؼ البوذية دت الياباف ،خما الت كيد التالػث الػذن طورتػ
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الما اياف ا  ،دكاف ا

تماد مت الذات دت البلث ف ال مص مف ضػبط الػنألس والت مػؿ،

وتجسػػد ػػذا الت كي ػد دػػت طػػائألتيف  :ا ولػػت ػػت طائألػػة قيػػدة زف  Zenخو الت مػػؿ ،و ػػت
العقيػػدة التػػت انتقمػػت مػػف الوػػيف ػػامت  1191و  ،1007اي اف ػػذل الطائألػػة سامػػت بتطػػوير
نظػػاـ التمرينػػات الرياضػػية ال اوػػة بػػالقعود دػػت لالػػة ت مػػؿ ،والمعرودػػة باسػػـ زازف ،Zazen

وم ػػف المألت ػػرض اف يق ػػود ـ ػػذا ال ػػت ال ػػمص بالوو ػػوؿ المأل ػػاجا ال ػػت مرلم ػػة ايس ػػتنارة خو
الساتورن Satoriا د مت البوذية الت الياباف دت القرف السادس الميمدن ،دكانت وسػيمة لنقػؿ
تقادة رديعة ب كممها الت اليابافا
خدويف راي اور ،المودر السابؽ ،ص ص312-327؛
; John Dower, op.cit.,pp.53, 140,192, 496-503
و ف طائألة زفا خنظر :
Daisetz Teitara Suzuki, Living by Zen, New Delhi, Munshiram
Manoharial pub. Pvt. Ltd, 2001,pp.11-17.
( )33الألمس ػػألة الكونألو يوس ػػية  :نس ػػبة ال ػػت الأليمس ػػوؼ الو ػػينت الق ػػديـ كونألو ػػيوس (479-551
ؽاـ)ا بػدخت تػ تيرات ػػذل الألمسػألة مػت الوػػيف منػذ القػػرف التاسػن المػيمدن وكوريػػا منػذ القػػرف
ال ػػامس

ػػر دوػػا داها خمػػا ت تير ػػا دػػت اليابػػاف دقػػد بػػدخ منػػذ القػػرف السػػادس

الألمسػػألة الكونألو يوسػػية الػػت ػػكمها النهػػائت دػػت الوػػيف اي دػػت القػػرف التػػانت

ػػرا لػػـ توػػؿ

ػػر المػػيمدن،

وتتم ص دت الت كيد مت النظاـ العقمنت لمطبيعة ،الذن يكوف دي اإلنسػاف نوػ اهر منسػجماه،

وتوكػػد مػػت نظػػاـ اجتمػػا ت سػػائـ مػػت خسػػاس سوا ػػد خ مسيػػة وػػارمة ،تقػػؼ مػػت سمت ػ دولػػة

مولدة ،يلكمها رجاؿ ذون مـ ولكمة خ مسية رديعػةا ولمكونألو يوسػية نوووػها ،لكػف دوف
مألهػػوـ لإللو يػػة ،ودوف مناوػػش كهنوتيػػة ،ومػػن سميػػؿ جػػداه مػػف الطقػػوس الدينيػػةا وبالتػػالت لػػـ

ت تمؿ ذل الألمسألة مت خن بػادة مػا ،وانمػا خكػدت دقػط مػت التألكيػر السػديد والليػاة السػميمة
مػػف ػػمؿ الػػوي لملػػاكـ ،ووي ا بنػػا لآلبػػا  ،والتمسػػؾ الوػػارـ بمجمو ػػة الطقػػوس وايداش
ا جتما يةا د مت الكونألو يوسية الكمسيكية الياباف بيف القرنيف السادس والتاسن الميمدييف،
من مبادئها ال مسة دت العمسات ا ساسية ،و تركيز ا مت التاري و مت دد كبير مػف ي ػر
مػػف سػػمات ا لنظػػاـ الكونألو يوسػػتا لػػاوؿ نظػػاـ توكوكػػاوا اإلدػػادة مػػف الكونألو يوسػػية لت كيػػد ا
م ػػت المركزي ػػة والعمماني ػػة ود مه ػػا للك ػػـ ا سػ ػرة ،دلاول ػػت ػػذل ا سػ ػرة رب ػػط الكونألو يوس ػػية
بالبوذيػػةا يمنػػت الألمسػػألة الكونألو يوسػػية مػػت الألكػػر اليابػػانت ،وانت ػػرت سػػموكياتها واتجا اتهػػا
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مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد ()15

العدد ()4

دت المجتمن الت اف خوبح اليابانيوف مػن خوائػؿ القػرف التاسػن

ايار ()0228
ػر كونألو يوسػييف تمامػاه متػؿ

الوػػينييف والكػػورييف ،مػػت الػػر ـ مػػف خف نظػػامهـ السياسػػت اإلسطػػا ت لػػـ يكػػف كونألو يوسػػيا،
وت مت نظاـ توكوكاوا دػت مرالمػ ا

يػرة ػف الكونألو يوسػية ،بووػألها ذات مألػا يـ سديمػة لػـ

تعد تمبت متطمبات العور الجديد ،اي اف ا دكار الكونألو يوسية ختػرت مػت نلػو واسػن مػت
التلديث الذن جر دت هػد لكػـ ميجػتا و مػا ازلػت القػيـ الكونألو يوسػية ارسػ ة دػت خذ ػاف

اليابػػانييف ،مػػت الػػر ـ مػػف خنهػػـ ليس ػوا كونألو يوسػػييف بػػالمعنت الػػذن كػػاف مي ػ خجػػداد ـ دػػت
هػػد توكوكػػاواا دمػػا ازلػػت الكونألو يوسػػية تكمػػف تلػػت السػػطح ،وتتمتػػؿ دػػت اي تقػػاد ب سػػاس
اللكومة ا

مست ،والعمسات المتدا مة بػيف ا دػراد ،والػوي لملكػاـ وايبػا  ،وا يمػاف بػالتعميـ

والعمػؿ ال ػػاؽا و ػػذل اي تقػادات ال ارسػ ة ػػت التػت تقػػؼ و ار تقبػػؿ اليابػاف ال ػػديد والم مػػص
لمعم ػػـ الل ػػديث ،ولممأل ػػا يـ العوػ ػرية لمتق ػػدـ والنم ػػو ،والمبػػػاد ا

مسي ػػة العالمي ػػةا واذا ك ػػاف

الم ػواطف اليابػػانت اليػػوـ ي يعػػد نألس ػ كونألو يوسػػياه مػػت اإلطػػمؽ ،اي اننػػا نجػػد اف اليابػػانييف

جميعاه بوورة خو خ ر كونألو يوسييف تقريباها

لمتألاويؿ انظر :
The Encyclopaedia Britannica, vol. 6, Chicago, William Benton pub.,
;1966 , pp.305-311
خدويف راي اور ،المودر السابؽ ،ص ص027-025ا
( )34خدويف راي اور ،المودر السابؽ ،ص ص301-325؛
ملمود بد الوالد ملمود ،م ا دات خكاديمت راست ف النهضة اليابانية ،جريػدة الزمػاف ،ا وؿ
والتانت مف نيساف  ،0226ص14؛
Mahmmoud A. Mahmmoud The Traditions and Modernity, pp.34-40.
(35) John W. Dower, op. cit, p.122; Andrew Gordon, Op. cit , P.261-262.
خدويف راي اور ،المودر السابؽ ،ص ص319-317ا
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