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عندما أقدم زعماء اإلصالح على األخذ مببادئ اإلصالح يف احلضارة الغربية ،مل جيدوا أمامهم كهنة ورجال
دين ميكن أن يقفوا يف وجوههم ويعرتضوا على قراراهتم ،بل على العكس من ذلك ،وجدوا يف ديانة الشنتو عامال
مساعدا على حتقيق دولة مركزية يرأسها إمرباطور حيظى بالتقديس يف تلك الديانة.
شكلت عالقة اليابان بالصني عالمة فارقة ،فالصني حاضرة بثقافتها ومعتقداهتا يف اجملتمع الياباين ،ويف مساره
التارخيي ابتداءً من اهلجرات البشرية يف عصور ما قبل التاريخ ،واليت شكلت جزءا مهما من تاريخ األرخبيل.
انفتح اليابانيون طواعية على مقومات الثقافة الصينية (الديانة ،الطعام ،الفرجة  )...ابتداء من هناية القرن 6م ،
و الذي غري جمرى تاريخ اليابانيني ،و وضعهم يف فلك الثقافة الصينية .فعن الصني أخذ اليابانيون الديانة البوذية
والتعاليم الكونفوشيوسية ،ورموز الكتابة ،ونظام اإلدارة و احلكم ،وفنون الشعر ،و العمارة ،و الرسم ،و ختطيط املدن
و تعبيد الطرق.
إذا كان إقبال اليابانيني على نتاج احلضارة الصينية كبريا ،فإن تعاملهم مع ذلك اإلنتاج احلضاري املادي والرمزي،
كان يف حدود االستفادة العملية ،وبالقدر الذي يفيد املؤسسة اإلمرباطورية اليت سعت عرب البعثات الدبلوماسية
والطالبية إىل استرياده ،كما أن اليابانيني مل يكونوا جمرد مقلدين أو مستهلكني ،بل أعادوا إنتاج ما أخذوا و أعطوه
صبغة حملية وصيغة متميزة تكاد تتفوق على األصل.
شكل انفتاح اليابان على الثقافة الصينية يف فرتة مبكرة ،وانفتاحهم على الثقافة الغربية يف فرتة قريبة (القرن
19م)  ،جتربتني يف تاريخ اليابان ،تغري على إثرمها جمرى هذا البلد .يف أواخر القرن 6م تطلع أبناء اليابان وبناته إىل
الصني ،و أخذوا عن معارفها و معتقداهتا وفلسفتها ،و يف النصف الثاين من القرن 19م ،تطلع اليابانيون إىل الغرب،
و استفادوا من جتاربه وخرباته التقنية و العلمية.
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رغم البعد الزمين و تغري الظرف التارخيي ،فإن هاتني التجربتني (جتربة الصني والتجربة الغربية) تشرتكان يف عدد
من أوجه الشبه ،ففي كلتا احلالتني كانت اليابان متخلفة وضعيفة على مستوى القوة العسكرية ،و فيهما معا تعلمت
اليابان من الغري أو اآلخر.
اتسم وضع اليابان بالضعف والتخلف ،والوقوع حتت التهديد ،يف حني اتسم الغري (الصني و أوروبا) بالقوة
والتقدم ،و النزوع حنو اهليمنة ،غري أن اليابان يف وضعها هذا ،وقبل أن تقع حتت نفوذ الصني ،أو نفوذ االستعمار
الغريب مباشرة ،اندفعت و برغبة منها إىل التعلم من الغري ،و فتح أبواهبا أمام ثقافته .إن هذا الفعل اإلرادي أو
التصرف الطوعي حاضر يف التجربتني معا ،ويستحق أن نقف عنده.
إن أهم ما ميكن أن نستخلصه من هذا االندفاع الياباين حنو األخذ بالثقافة الصينية هو عدم شعور اليابانيني
باالستعالء جتاه مكونات ثقافة الغري ،اليت يكونون يف حاجة إليها ،و هو أمر خيتلف عن ما ساد عند الصينيني
والعرب املسلمني يف القرن 19م ،حيث كان هؤالء يرون يف أنفسهم أصحاب حضارات عريقة ،و ينظرون نظرة
استعالء إىل ثقافة الغرب اليت اعتربوها غزوا ثقافيا ،يف حني كان اليابانيون يف القرن 16م و يف القرن 19م يسعون
إىل التعلم من اآلخر دون حرج و ال مركب نقص أو عقدة ،و ما يزال هذا السلوك قائما حىت اليوم ،سواء يف عالقة
األفراد اليابانيني يف ما بينهم ،أو يف عالقاهتم مع اآلخر.
جيدر التوقف عند القرن 16م الذي كان يعترب نقطة حتول يف أوروبا حني بدأت رياح التغيري هتب على مؤسساهتا
الدينية (الكنيسة) ،وأصبحت ختطو يف مشروعها النهضوي ،وتكسر عزلتها بسفن جتوب حبار العامل حبثا عن مصادر
التجارة ،وقد كان نصيب اليابان من ذلك جتارا و مبشرين  Missionnairesغري مؤهلني لنقل الصورة احلقيقية
املشرقة ملا كانت تعيشه أوروبا .وهكذا اختُ ِزلت معرفة اليابانيني باآلخر (األورويب) يف السالح الناري ،الذي عزز
وساهم يف نشر العنف ،و كذا إذكاء احلرب األهلية ،و يف العقيدة الكاثوليكية اليت ال ختلو من التعصب ،ومل تكن
منفصلة عن الت وسع االستعماري الذي طال مناطق عدة يف الشرق األقصى .و مع ذلك كانت حصيلة هذا اللقاء
األويل بني اليابان و أوروبا إجيابية بالنسبة لليابانيني ،حيث انكفأوا و انغلقوا على ذواهتم ،و حصنوا أنفسهم من املد
َّ
االستعماري بسياسة عزلة طوعية ،كانت هلا آثار كربى يف التطورات الداخلية اليت عرفتها اليابان ،و اليت تفجرت
خالل عصر توكوغاوا .
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