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حققت اليابان خالل القرن 16م نقلة نوعية مكنتها من االنتقال من الفيودالية والعصور الوسطى إىل العصور
احلديثة ،وتتمثل هذه النقلة يف إجراء مسح عام لألراضي اليت مل تقم به دول أوروبا إال يف القرن 19م .ال ميكن فصل
فرتة النصف الثاين من القرن 16م عن احلقبة اليت اخرتنا الرتكيز عليها ،وإمنا جرى إحلاقها بالتطورات الكربى اليت
عرفها تاريخ اليابان من باب احلفاظ على السريورة التارخيية العامة.
إن دراسة تطور اجملتمع الياباين ومؤسساته السياسية خالل عصر توكوغاوا أي منذ بداية القرن 17م إىل منتصف
القرن 19م ،توضح أن الفاعل الرئيسي هو األمن واالستقرار االجتماعي والسياسي ،الذي كان مبثابة حجر الزاوية
لكل ما حققه اليابان من منجزات وتطورات يف عصر توكوغاوا .كيف حتقق هذا األمن واالستقرار؟
إن حتقيق االستقرار يف جمتمع عاش حربا أهلية دامت قرابة قرن من الزمن ،كان يبدو أمرا شبه مستحيل يف بداية
القرن 16م ،يف وقت مل تكن القوة العسكرية وحدها كافية لردع الساموراي وإبعادهم عن حرفة احلرب اليت تربوا
عليها ،فكانت أساس وجودهم و بقائهم .ولتحقيق هذا االستقرار ،كان من الضروري إعادة النظر يف النظام السياسي
القائم ،و التفكري يف أساليب جديدة تنقل اجملتمع من ثقافة احلرب إىل ثقافة السلم ،وهو الشيء الذي بدأه تويوتومي
هيدي -يوشي (.) 1598 – 1536
شكلت تعاليم كونفوشيوس أيضا مرجعية لتحقيق االستقرار االجتماعي والسياسي ،فبتفعيلها على مستويات
األسرة والعالقات االجتماعية ،والبنية السياسية ،وتكريسها يف مناهج التعليم ،واختاذها فلسفة وإيديولوجيا للحكم،
استطاعوا ضمان والء اجلميع هلم ،و صرف الساموراي عن اإلعداد للحرب .غري أن هذه املرجعية مل حتقق األهداف
املتوخاة منها دون مواكبتها بإجراءات وقوانني صارمة تضبط اجملتمع ،و ترسم لكل فئة أهدافها بدقة ،وحتدد لكل فرد
مكانته اليت جيب أن يعيها و يتصرف حبسب موقعها من الرتاتب االجتماعي ،فجاءت النتيجة متمثلة يف جمتمع
منضبط أشد ما يكون االنضباط .وكان هذا االنضباط من أهم عناصر استمرار توكوغاوا ،و سببا من أسباب قوة
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النظام السياسي و االجتماعي الذي أقامته ،بل ميكن أن نعتربه سببا من أسباب جناح إصالحات امليجي ،حيث كان
من السهل على زعماء اإلصالح أن يتعاملوا مع جمتمع منضبط خاضع و ملتزم بالقوانني.
مل يكن متعذرا على توكوغاوا إياسو (،)1616 – 1542

وهو مؤسس أسرة توكوغاوا ،و أحد زعماء

التوحيد ،القضاء على الدامييو ،وتأسيس حكم مركزي بعد انتصاره يف معركة سيكي – غاهارا (  ،) 1600غري أنه
أحجم عن ذلك ،و ارتأى أن من املفيد احلفاظ على اإلطار العام حلكم الباكوفو ،و هو املصطلح الذي يعرف حبكم
الشوجون منذ أواخر القرن 12م ،و تكييف إفرازات احلرب األهلية ضمن عالقة مستحدثة بني الشوجون والدامييو.
كان إياسو معجبا مبؤسسي الدول الصينية ،خاصة مؤسس دولة تانغ ( ،)907 – 618وكان مستشاره هياشي
رزان (منظر حكم أسرة توكوغاوا ،وأشهر معلمي الكونفوشيوسية اجلديدة يف عصره) يضع إياسو يف مرتبة ال تقل
أمهية عن مرتبة أباطرة الصني ،ولذلك كان ممكنا أن حيذو إياسو حذو من أعجب هبم ،ويقيم حكما مركزيا يلغي فيه
حىت املؤسسة اإلمرباطورية ،إال أن مسار اليابان التارخيي و إكراهات اجملال منعاه من اإلقدام على مغامرة يعرف مسبقا
أن مآهلا الفشل .و قد حاول قبله أباطرة اليابان يف عصري نارا ( )787 – 710وهييان (  )1192 – 794إقامة
حك م مركزي على غرار الصني ،إال أهنم مل يسريوا به بعيدا ،حيث تعذر عليهم رعاية جيش نظامي ،و إحكام
السيطرة على أرض جبلية وعرة .كما حاول الساموراي يف هناية القرن 12م إقامة نظام عسكري قوي ،غري أن احملاولة
انتهت إىل حرب أهلية بعد أن عجز حكم أسرة الساموراي الثانية عن إحكام السيطرة على األقاليم اليت استقل هبا
احلكام العسكريون ،وغريهم من ذوي النفوذ.
شكل هذا النظام الذي أطلق عليه املؤرخون اليابانيون اسم باكوهان جتربة منفردة ،فهو جيمع بني معظم
خصائص النظام املركزي :السيطرة على اجملال ،التحكم يف العالقات اخلارجية ،مراقبة التجارة مع الدول األجنبية،
ضبط حركة املواصالت ،وضع الطرق حتت مراقبة اإلدارة املركزية ،إصدار قوانني ميتثل هلا اجلميع ،التحكيم وفض
النزاعات ،مراقبة الطوائف الدينية وغريها و استقالل ذايت ذي خصوصيات فيودالية واضحة.
إنه نظام خيتلف عن أنظمة احلكم املركزي ،فالشوجون مل يعتمدوا على اجلباية املباشرة اليت تتطلب جيشا وجهازا
إداريا مكلفا ،إذ اعتربوا أنفسهم جمرد رؤساء لواحدة من أسر الدامييو اليت هلا مداخيل حتصل عليها من األراضي
التابعة هلا بشكل مباشر ،كما أهنم مل يرعوا جيشا نظاميا ،و يف املقابل رتبوا الستنفار قوات الدامييو عند احلاجة .هذه
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اخلصوصيات اليت متيز هبا نظام الباكوهان تستعصي دراستها وحتليلها باالعتماد على معايري التاريخ األورويب ،و من
هنا جاءت حرية املؤرخني األوروبيني الذين يسعون إىل دراسة هذه الفرتة من تاريخ اليابان ،وإخضاعها ملعايري التاريخ
األورويب .واحلقيقة أنه جيب وضع التجربة اليابانية يف إطارها التارخيي اخلاص ،و حتليلها من خالل املفاهيم اليت طورها
املؤرخون اليابانيون أنفسهم.
وضع املؤرخون الغربيون النظام السياسي واالجتماعي لعصر توكوغاوا ضمن تصنيفات مل خترج عن نطاق التصور
األورويب للتاريخ ،و أطلقوا على هذا العصر نعت :الفيودالية المتأخرة أو الفيودالية المتمركزة.
إن تشابه مقدمات النسق الفيودايل يف كل من أوروبا واليابان ،و اختالف النتائج يف كل منهما يدفعنا إىل القول
بأن قراءة تاريخ اليابان من منظور أورويب ،و إخضاعها ملعايري التاريخ الغريب أمر غري صائب .فالتجربة اليابانية تبقى
منفردة يف خصوصياهتا ،و جيب النظر إليها بعني خالية من األحكام املسبقة واألمناط اجلاهزة .
قد يكون من السهل دراسة التجربة اليابانية أمرا نظريا ،إال أنه البد من االلتفات إىل خصوصية هذه التجربة.
رغم هتميشها ظلت املؤسسة اإلمرباطورية هلا اعتبار خاص حاضرة يف املراسالت الرمسية و غري الرمسية ،اليت حتمل
التأريخ بعهود األباطرة ،مما يعين أن اإلمرباطور هو صاحب الكلمة العليا ،وهو أمر يشبه إىل حد ما اخلطبة باسم
السلطان أو اخلليفة على منابر صالة اجلمعة ،واليت يذكر اإلمام فيها بأمري املؤمنني أو اخلليفة أو السلطان.
مل تكن العزلة ،وعالقة اليابان بالدول الغربية و جباراهتا يف آسيا إال حمفزا هلذا البلد للوقوف يف وجه التدخل
الغريب ،الذي وظف التبشري و التجارة ابتداء من القرن 16م ،و كان حمتمال أن ينتهي األمر إىل إخضاع اليابان
للحكم األجنيب ،أو اقتطاع جزء منه ،إال أن ال يابان عاش خالل مرحلة العزلة يف انسجام مع حميطه األسيوي.
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