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البيبليوغرافيا
 إيزرا ف .فوجل ،املعجزة اليابانية ،ترمجة حيىي زكرياء ،القاهرة  ،اهليئة العامة للكتاب. 1996 ، رشيد عبد الغفار ،التقليدية يف التجربة اليابانية  ،بريوت  ،مؤسسة األحباث العربية . 1984 ، عباس رؤوف ،التنوير بني مصر و اليابان  :دراسة مقارنة يف فكر رفاعة الطهطاوي وفوكوزاوا يوكيتشي  ،القاهرة،. 2001
 كريل هـ.ج ،.الفكر الصيين من كونفوشيوس إىل ماوتسي تونغ  ،ترمجة عبد احلليم سليم  ،القاهرة. 1998 ، -حممد أعفيف  ،أصول التحديث يف اليابان  ، 1868-1568 :مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت .2010 ،
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مقدمة
يستهدف موضوع البحث يف تاريخ اليابان ،كبلد من بلدان الشرق األقصى  ،البحث عن األسباب البعيدة اليت
هيأت اليابان  ،يف هناية القرن 19م  ،لالخنراط يف حركة حتديث عجز يريها عن الدوول فيها وحتقيق املرجتى منها.
ومن املالحظ أن عصر ميجي

 Meijiأثار إعجاب كل الذين نظروا وينظرون إىل تاريخ اليابان املعاصر  .وهناك

إمجاع تام على أن اليابان حقق يف فرتة قصرية تقل عن نصف قرن نقلة نوعية كبرية ،جعلها خترج من زمن التأور
والتخلف عن ركب احلضارة اإلنسانية املتقدمة  ،وهذه الطفرة النوعية اهلائلة دفعت بعض املفكرين إىل احلديث عن
املعجزة اليابانية  ،ودفعت البعض اآلور إىل اعتبار أن ما حدث فصل عن املاضي الياباين السابق على القرن 19م
وإعالن القطيعة معه .
و هذا ما يطرح التساؤالت التالية:
 هل حقق اليابان طفرته التحديثية  ،والل عصر ميجي  ،بقطيعة مع العصور السابقة ؟ هل ميكن إرجاع أسباب هذه الثورة السياسية  ،الثقافية  ،واالجتماعية ،و االقتصادية إىل تَـ َعرف اليابان علىالغرب الالتيين املسيحي الصناعي؟ بصيغة أورى  ،هل اليابان مدين كليا للغرب يف كل ما وصل إليه من تقدم؟
 أال يوجد طريق وسبيل آور للتحديث يري النموذج الغريب؟ هل جيوز للمؤرخ حينما يَطلع على الوقائع التارخيية ،وما تفرزه من معطيات سياسية  ،اقتصادية و ثقافية  ،أنيكتفي لفهم الكيفية اليت دول اليابان هبا إىل احلداثة باحلديث عن " املعجزة"؟
إن هذا الغري  ،الذي هو موضوع دراستنا  ،عند كثري من املثقفني يف الوطن العريب  ،وبالتحديد مصر يف عهد
حممد علي  ،يقوم على مبدأ التشابه الشديد يف إرادة التحديث بني اإلمرباطور ميجي  ،باعتباره اإلمرباطور املقدس يف
الشرق األقصى  ،وحممد علي يف النصف األول من القرن 19م.
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